esagerul
M
T
I
U
T
A

L u n a r

GR

a l

c o m u n e i

M i r o s l a v a

Anul VII

Noiembrie 2015

T iraj 6000 exemplare

15 milioane lei pentru modernizări
• Banii sunt destinaţi lucrărilor de asfaltare şi aducţiuni apă

Branşamente
urgente la reţeaua
de apă!

Reunit în şedinţă extraordinară de
lucru, marţi, 17 noiembrie, Consiliul
Local Miroslava a aprobat contractarea
unui credit în valoare de 15 milioane lei
de la CEC Bank. Banii vor fi destinaţi
finalizării unor proiecte locale de modernizare a infrastructurii din Miroslava, în

principal asfaltări de drumuri şi căi de
acces. „La momentul actual, comuna
Miroslava derulează în acelaşi timp mai
multe lucrări reprezentând atât asfaltări,
cât şi extinderi ale reţelei de apă în mai
multe sate. Pentru unele dintre acestea
primim fonduri europene, pentru altele va

trebui să ne descurcăm din resursele
proprii. Vom direcţiona cu prioritate banii
spre asfaltări. Dar, dacă nu vom primi
banii promişi pentru alimentarea cu apă,
vom face act adiţional şi vom redirecţiona
fondurile necesare spre apă”, a detaliat
primarul Dan Niţă.

„Suntem în grafic cu drumurile”

Lumea întreabă, primarul răspunde

Incursiuni prin satele Miroslavei

Pentru o mai bună comunicare cu cetăţenii, dar şi pentru
a-i consulta în vederea stabilirii priorităţilor la elaborarea
bugetului pe anul 2016, primarul comunei Miroslava,
Dan Niţă, a iniţiat o serie de
întâlniri cu locuitori ai tuturor
localităţilor componente ale
comunei Miroslava.

La aceste întâlniri, fiecare
participant a avut ocazia de a
face sugestii asupra programului de investiţii al
Primăriei Miroslava sau de a
critica, după caz, activitatea
administraţiei publice locale.
Seria de întâlniri consultative cu cetăţenii a început pe
21 octombrie, la Corneşti şi a

continuat cu întâlniri în satele
Proselnici (22 octombrie),
Ciurbeşti (4 noiembrie), Dancaş (5 noiembrie), Brătuleni
(10 noiembrie), Voroveşti (17
noiembrie), Găureni şi Uricani (18 noiembrie).
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Controale PSI în toate spaţiile comerciale din Miroslava
Până la data de 18 decembrie a.c., toţi agenţii
economici care desfăşoară activităţi în UAT
Miroslava vor primi vizita unei comisii de verificare
a măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acor-

Dacă vremea este bună şi nu
apar complicaţii, până la
sfârşitul lunii noiembrie vor fi
finalizate extinderile reţelei de
apă potabilă în localităţile:
Găureni, Uricani, Miroslava
Vale, Valea Ursului, Corneşti,
Proselnici şi Dancaş. În
consecinţă, toate gospodăriile
din aceste sate sunt rugate să
facă cerere la SC Apa Vital SA
şi să contacteze oricare dintre
firmele agreate de aceasta
pentru efectuarea urgentă a
branşamentelor!

durile emise de Primarul Comunei Miroslava, privind
funcţionarea spaţiilor comerciale, înregistrate pe raza
comunei. În principiu este vorba de o verificare
amănunţită a normelor privind prevenirea incendiilor.

• Apreciază Violeta Iftimie, şefa
compartimentului investiţii din
cadrul Primăriei Miroslava
În conformitate cu angajamentele
asumate,
Primăria
Miroslava
continuă lucrările de asfaltare a
căilor de acces, gradul de finalizare a
acestora fiind de 80% în localitatea
Valea Adâncă. „De fapt, la Valea
Adâncă s-a asfaltat tot ce era de
asfaltat, dar au mai rămas de finalizat rigolele carosate de acces către
proprietăţi. Dacă timpul va fi frumos
şi condiţiile de temperatură vor
permite acest lucru, vom încheia şi
aceste lucrări chiar mai repede decât
anticipam. Ce trebuie să ştie
cetăţenii este că suntem în grafic,
termenul de finalizare asumat prin
contract fiind în august 2016. Fac
această precizare pentru că apar tot
felul de comentarii răutăcioase pe
site-ul primărie, care chiar nu au
temei şi ne demoralizează. Chiar
dacă aparent mai e puţin de făcut,
există nişte proceduri şi parametri
tehnici care trebuie respectaţi când
se fac lucrări de asemenea
anvergură. Nu faci drumuri bătând
din palme sau plimbând vorbe”,
precizează ing.Violeta Iftimie, şefa
compartimentului de investiţii din
cadrul Primăriei Miroslava.
De asemenea, Primăria Miroslava

derulează în această perioadă
reparaţii curente (prin pietruire) la
Dancaş (str. Principală, str. Şcolii,
str. Pădurea Surda), Corneşti (str.
Dealul Popii, str. Înfundată) şi la
Proselnici (DC 28 – cimitir
Proselnici, până la DJ 248 A).
Reparaţii curente se fac pe căile de
acces circulate. Urmează reparaţii,
prin pietruire şi la celelalte drumuri
din Ciurbeşti, Voroveşti şi Brătuleni.
În total, s-au pus 3.400 tone de
piatră.

Poliţia Locală Miroslava Tel.: 0751-251.513
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Utile
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.

Piaţa satului
 Vând doi tauri. Miroslava, str. Olga Sturdza nr. 47.
Telefon: 0743-548.176. (fam. Croitoru Petru)
 Vând pui de o zi, de găină (2,7 lei/buc.) și curcă (12
lei/buc.). Tel.: 0742-327.639. Pentru detalii suplimentare,
contactați cabinetul veterinar Mirdavet, sat Balciu, comuna Miroslava, lângă primăria veche.
 Vând găini ouătoare roșii, găini ouătoare albe, bine
împănate, procent ouat 80%. Pui zburați de la 600 grame
în sus, porumbaci, roșii, alb de carne Roos 308. Rațe
albe, rasa grea, picheri (bibilici) zburate. Relații la tel.
0746-327.032. Miroslava - Balciu. Se asigură transport!
 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.

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, 10.000 mp, în Proselnici, Tarla Văratici,
lângă Liliac. Telefon: 0721-891658.
 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.

Editor: Florin Antohi
Tipografie:
Adevarul Holding SA
Contact: 0748-013.063
Email:
redactia.mesagerul@gmail.com
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Normative ale Consiliului Local
În şedinţa extraodinară, din 21 octombrie
2015, Consiliul Local al comunei Miroslava a
dezbătut aprobat următoarele normative
locale:
• Hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie,
decembrie 2015;
• Hotărâre privind îndreptarea erorilor
materiale strecurate în conținutul Hotărârii
Consiliului Local nr.62/31.10.2012 ;
• Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Miroslava pe trim.IV 2015;
• Hotărâre privind modificarea și completarea
atribuțiilor SPAS Miroslava prevăzute la Cap.VI
art.44 din Regulamentul de Organizare și
Funcționare al aparatului de specialitate al
primarului Comunei Miroslava, județul Iași,
Anexă nr.1 la HCL nr.106/27.08.2015;
• Hotărâre privind modificarea și completarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Centrului de zi pentru copii Cornești;
• Hotărâre privind aprobarea documentaţiei
tehnico – economice, faza Studiu de Fezabilitate,
pentru obiectivul de investiţii „Extindere infrastructură de apă uzată în localităţile Găureni,
Uricani, Brătuleni, Voroveşti, Valea Ursului şi
Ciurbeşti din comuna Miroslava, judeţul Iaşi”;
• Hotărâre privind implementarea proiectului
„Extindere infrastructură de apă uzată în localităţile Găureni, Uricani, Brătuleni, Voroveşti, Valea
Ursului şi Ciurbeşti din comuna Miroslava, judeţul
Iaşi”;
• Hotărâre privind aprobarea documentaţiei
tehnico – economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru
obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de
interes local în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”;
• Hotărâre privind implementarea proiectului
„Modernizare drumuri de interes local în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”;
• Hotărâre privind aprobarea documentaţiei
tehnico – economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru
obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare corpuri de clădire «Şcoala Mică» şi «Şcoala
Mare» din cadrul Grupului Şcolar Agricol Mihail
Kogălniceanu, sat Miroslava, comuna
Miroslava, judeţul Iaşi”;
• Hotărâre privind implementarea proiectului
„Modernizare şi reabilitare corpuri de clădire
«Şcoala Mică» şi «Şcoala Mare» din cadrul
Grupului Şcolar Agricol Mihail Kogălniceanu,
sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”;
În şedinţa de lucru ordinară, din data de
29 octombrie 2015, Consiliul Local al comunei
Miroslava a dezbătut şi aprobat următoarele
normative locale:
• Hotărâre privind aprobarea Regulamentului
serviciului de salubrizare aferent Sistemului de
Management Integrat al Deșeurilor în județul
Iași;
• Hotărâre privind introducerea în Inventarul
Domeniului Public al comunei Miroslava a
investiției: ”Centru de îngrijire de zi pentru copii
aflați în situații de risc (8-15 copii), sat Cornești,

comuna Miroslava, județul Iași”;
• Hotărâre privind aprobarea modificărilor la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă și canalizare;
• Hotărâre privind modificarea și completarea
art.1 pct.I din HCL nr.123/25.09.2015, în sensul
desemnării unui singur reprezentant al
Consiliului Local Miroslava în Consiliul de
Administraţie al Liceului Tehnologic Agricol
„Mihail Kogălniceanu” - Miroslava în anul
școlar 2015-2016;
• Hotărâre privind avizarea Planului
Urbanistic Zonal privind terenul situat în SC81,
P1A, NC1025/1/8, având suprafaţa de 1000 mp,
extravilan comuna Miroslava, judeţul Iaşi, beneficiar-MORARU CONSTANTIN CRISTIAN;
• Hotărâre privind avizarea Planului
Urbanistic Zonal privind terenul situat în T45, P
2045/13, NC69292, având suprafaţa de 19.032
mp, extravilan comuna Miroslava, judeţul Iaşi,
Beneficiari - ROTARU ANDREI și GENOVEVA MARIANA;
• Hotărâre privind avizarea Planului
Urbanistic Zonal privind terenul situat în T78,
P1P, NC79035, 3694/110, 3694/2, 3694/5, având
suprafaţa de 1000 mp, intravilan sat Ciurbești,
comuna Miroslava, județul Iași, beneficiar BISOG PETRU PFA;
• Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 600
mp, situat în T56 P2593/240, zona C, sector X,
stânga, sat Miroslava, aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava;
• Hotărâre privind actualizarea, modificarea,
completarea și însușirea
Inventarului
Domeniului Public al Comunei Miroslava;
• Hotărâre privind necesitatea aprobării realizării lucrărilor de modernizare a străzii Neculai
Hârțan (denumită strada Ciurbeşti în proiect), pe
o lungime de 975 m, din cadrul proiectului
«Modernizare prin asfaltare drumuri de interes
local în com. Miroslava pe o lungime de 8,00
km»;
• Hotărâre privind completarea Programului

• Vasile Marius Ionuţ, cu Cătălin Roxana
Mihaela;
• Ungureanu Ioan, cu Anuşca Ileana;
În perioada 20 octombrie – 21 noiembrie, la
• Banu Ovidiu, cu Păduraru Alina;
Oficiul de Stare Civilă al comunei Miroslava • Vieru Răducu Constantin, cu Aconstantinesei
au fost consemnate următoarele:
Petronela.
Primăria comunei Miroslava le urează noilor
Căsătorii
familii „casă de piatră”!
• Macovei Valeriu, cu Cârdei Mihaela;
Transcrieri (naşteri de copii din părinţi cu
• Iftimie Doru, cu Mateşan Carmen Elena;

Date de la starea civilă

Luaţi vin, de la Serafim!
Prezent la târgul agricol Agralim cu un
stand propriu, consilierul local Serafim
Popa este unul dintre producătorii consacraţi de produse tradiţionale din Miroslava.
Astfel, persoanele interesate pot cumpăra
de la el: pălincă din toate fructele (mere,
pere, struguri) la preţul de 50 lei/l, vin roşu
(Fetească Neagră de Uricani) la preţul de

8 lei/l, gemuri şi compoturi. „Produsele
sunt ecologice şi de foarte bună calitate.
Sper ca şi alţi consăteni să-mi urmeze
exemplul şi să iasă pe piaţă cu produse
tradiţionale. Primăria Miroslava încurajează acest lucru şi bine face!”, a declarat
Serafim Popa. Pentru comenzi, sunaţi la
telefon: 0742-142.958.

anual al achiziţiilor publice al Comunei
Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2015, în
sensul introducerii unor noi poziții (111-119);
• Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică deschisă, a terenului în suprafaţă de
4000 m.p, situat în T14, număr cadastral 80303,
sat Brătuleni, aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava, în scopul construirii unei
tipografii;
• Hotărâre privind solicitarea unei Scrisori de
garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea
garantării obligațiilor de plată a avansului de
până la 327.458 euro, respectiv 1.432.072 lei din
fondurile nerambursabile pentru implementarea
proiectului ”Modernizare drumuri de exploatație
agricolă în Comuna Miroslava, Jud. Iași”;
• Hotărâre privind aprobarea Studiului de
oportunitate și a Planului Urbanistic ZonalReamenajare Urbanistică Zone de Locuințe,
intravilan Comuna Miroslava, județul Iași.
În şedinţa de lucru din data de 17 noiembrie
2015, Consiliul Local al comunei Miroslava a
dezbătut şi aprobat următoarele normative
locale:
• Hotărâre privind aprobarea Bugetului
Creditelor Interne ale Comunei Miroslava pentru
anul 2015;
• Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Miroslava pe trim.IV 2015;
• Hotărâre privind numirea persoanelor care
vor ține Registrul de evidență a datoriei publice
locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale
ale Unității Administrativ-Teritoriale Comuna
Miroslava, județul Iași;
• Hotărâre privind acordul pentru instituirea
ipotecii asupra construcţiei proprietatea SC FARMEXIM SA ridicată pe terenul ce face obiectul
contractului de concesiune nr.14118/01.10.2009.
domiciliul stabil în comuna Miroslava)
• Racoviţă Juliette Melissa (21.06.2015)
Decese
• Teşu Ioan (77 ani, Uricani);
• Mihăilă Olga (90 ani, Dancaş);
• Dimache Minodora (76 ani, Valea Adâncă);
• Ernilă Elisabeta (88 ani, Balciu)
Primăria comunei Miroslava le transmite
condoleanţe familiilor îndurerate!

Mesagerul
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Social

Ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană
• Printre beneficiari a
fost introdusă o nouă
categorie –
persoanele cu venit
de până în 450
lei/membru familie
Persoanele cu venituri de
până în 450 lei/membru de
familie, pot beneficia de
ajutoare alimentare de la
Uniunea Europeană, în conformitate cu prevederile HG
nr.799/2014. Venitul care se
va lua în considerare la stabilirea elegibilităţii acordării ajutoarelor alimentare
pentru aceste persoane este
venitul lunar realizat de fiecare persoană din familia
respectivă şi nu pe familie.
Spre exemplu, dacă într-o
familie de trei persoane, doi
adulţi şi un minor, unul dintre adulţi realizează venituri

de până la nivelul salariului
de bază minim brut, iar
minorul beneficiază doar de
alocaţia de stat pentru copii,
doar adultul fără venituri şi
minorul vor primi, fiecare în
parte, ajutorul alimentar.
Pentru a intra în evidenţa
persoanelor care beneficiază de această formă de ajutor social, solicitanţii trebuie să depună la Primărie o
adeverinţă eliberată de
ANAF, care să ateste că
veniturile totale ale persoanei nu depăşesc limita de
450 lei. În baza acestor adeverinţe, se va efectua o
anchetă socială la domiciliul solicitantului. După
centralizarea persoanelor
care se încadrează în prevederile acestui normativ,
Consiliul Local Miroslava
va stabili, prin Hotărâre de
Consiliu, lista finală. Data
limită de depunere a cereri-

lor este 15 decembrie a.c.
Ajutoarele alimentare de
la Uniunea Europeană constau în cantităţi prestabilite
de produse de bază precum:
ulei, zahăr, făină de grâu,
mălai, paste făinoase, conserve din carne, pateuri
şamd.
De această formă de ajutor social beneficiază circa
1.500 persoane aflate în evidenţele compartimentului
social
al
Primăriei
Miroslava, după cum urmează: VMG (130 persoane),
ASF (415 persoane), şomeri
(150 persoane), pesionari cu
pensie până în 450 lei (600
persoane), pensionari cu
indemnizaţii sociale (60 persoane), veterani şi văduve de
război (20 persoane), persoane cu handicap grav şi
accentuat (113 persoane),
persoane cu venit până în
450 lei (150 persoane).

Produse tradiţionale din
MirroBello - dulcegării pentru toţi
carne şi lapte, la Miroslava! pofticioşii!
• Despre o unitate de
patiserie ultramodernă,
concept de economie
socială, şanse egale şi
finanţări europene

• Pastramă ecologică de iepure sau brânza „albastru de
Miroslava”, două mărci care ar putea face carieră pe
piaţa bunătăţilor tradiţionale din România
Printre preocupările mai recente ale personalului didactic de specialitate de la Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu” se numără şi înfiinţarea
unui compartiment de producţie produse tradiţionale româneşti din carne.
Concret, profesorul Liviu Ciubotaru a pus la cale un mic atelier de carmangerie, în care a preparat produse ecologice precum: pastramă de iepure,
ceafă afumată de porc, pastramă de vită şi diverse specialităţi de afumături,
făcute după reţete tradiţionale ale locului. Acţiunea de prezentare a acestor
produse a avut loc într-o zi de joi, 5 noiembrie, într-o sală din incinta liceului, după tot tipicul, cu doi elevi costumaţi în haine populare, care şi-au
întâmpinat oaspeţii cu colac şi sare. Oaspeţii au fost de rang înalt: reprezentanţi ai unor ONG-uri şi firme de consultanţă în elaborare de proiecte
cu finanţare europeană, preşedintele unui GAL din Flandra, primarul Dan
Niţă, precum şi conducerea liceului.
„Ne-am propus să experimentăm în acest atelier mai multe reţete tradiţionale vechi, pe mai multe tipuri de carne, utilizând doar produse şi condimente ecologice. Nimic din ce veţi gusta la noi nu are chimicale. Carnea
procesată e tot de aici, de la producători locali şi a fost abatorizată la un
mic abator din apropiere. Bineînţeles că preţurile acestor produse, când vor
ajunge pe piaţă, nu vor fi deloc ieftine. Dar cred că Iaşul e o piaţa suficient
de mare pentru a epuiza rapid toată producţia noastră”, a remarcat prof.
Liviu Ciubotaru.
Pe masa de prezentare, alături de spectaculoasa pastramă de iepure au
mai tronat şi două soiuri de brânzeturi cu specific local, făcute tot aşa, prin
metode tradiţionale: un caşcaval afumat, simplu şi un caşcaval mai sofisticat „albastru de Miroslava”, însămânţat cu mucegai nobil.
Deocamdată, aceste produse tradiţionale sunt încă în perioada de testare a reţetelor.

În caz că nu aţi aflat, vă spunem noi: cea mai modernă unitate de patiserie din judeţ este la…
Miroslava. Recent deschisă, la
parterul unui bloc de locuinţe din
Miroslava
din
str.
Col.
Constantin Langa nr. 40 (vizavi
de
Misavan),
Patiseria
„MirroBello” oferă o gamă largă
de produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie, cu „dulcegării”
de mare efect pentru pasionaţii
genului, lucru de mare curaj,
dacă te gândeşti că piaţa Iaşului e
una foarte dură şi competitivă pe
acest gen de produse. Spre
deosebire însă de alte unităţi
similare din Iaşi, MirroBello
încearcă să-şi facă loc în conştiinţa consumatorilor implementând şi un nou concept, acela de
economie socială.
Lansarea oficială a acestei
unităţi avut loc vineri, 30 octombrie, în prezenţa unui public
select, format din reprezentanţi
ai societăţii civile din Iaşi, antreprenori locali şi media.
Prezentarea produselor a fost
una irezistibilă pentru orice om
normal, pe masă regăsindu-se
„mostre” delicioase din principalele produse ale MirroBello, din
care fiecare invitat a putut „testa”
pe săturate.
„A fost o experienţă inedită
pentru mine să mă implic în acest
proiect, pentru că nu eram familiară cu această lume a produselor de patiserie. A trebuit să
învăţ, pas cu pas, împreună cu
personalul de aici, tot ce implică
autorizarea unui astfel de laborator, de la utilajele implicate în

procesul de producţie, utilităţi şi
până la compartimentarea pereţilor. În final a reieşit ceea ce
vedeţi. Ce să vă spun… inspectorii care ne-au dat avizele ne-au
confirmat că sutem cel mai
modern laborator de panificaţie
şi patiserie din zonă”, a declarat
Irina Barbălată, manager de proiect.

„Economia socială este
şansa mea!”
Conceptul MirroBello, după
cum anticipam, nu reprezintă
doar o simplă unitate de producţie a produselor de patiserie, ci e
transpunerea în fapt a unui proiect cu finanţare europeană intitulat „economia socială este
şansa mea!”, cofinanţat prin
Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 - 2013, AP 6:
„Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale”.
Iniţiat de Fundația pentru
Tineri și Femei Iaşi, în
parteneriat cu Asociația pentru
Rezolvarea
Alternativă
a

Disputelor (ADRA) Suceava și
cu Asociația pentru Dezvoltarea
Organizației – SAH ROM (ADO
SAH ROM) Bucureşti, acest proiect oferă unor persoane defavorizate posibilitatea de a se califica într-o meserie, obţinând astfel
un loc de muncă şi odată cu el
şansa la o viaţă nouă.
Produsele MirroBello pot fi
comandate direct, la unitatea
de producţie şi desfacere din
Miroslava sau prin telefon,
apelând la 0745-605.086,
0372-337.797.
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Proselnici

Oamenii din Proselnici vor drumuri,
titluri de proprietate, iluminat public
şi asistenţă medicală de urgenţă
Dialoguri cu cetăţenii
După cum anunţam şi în ediţia precedentă a publicaţiei Mesagerul, primarul
Dan Niţă a demarat un amplu program de consultări cu populaţia din toate cele
13 localităţi componente ale comunei Miroslava. Scopul acestor întâlniri are ca
obiectiv final stabilirea priorităţilor pe care va trebui să le ia în calcul administraţia publică locală atunci când va întocmi bugetul pe anul 2016. Prima consultare publică a avut loc la Corneşti, pe 21 octombrie apoi a continuat cu cele
de la Proselnici, Dancaş, Ciurbeşti, Brătuleni, Voroveşti, Uricani şi Găureni.
Reamintim, cu această ocazie, că Primăria comunei Miroslava a amenajat (de
mai mulţi ani) în centrul fiecărui sat o cutie poştală în care se pot depune sugestii şi reclamaţii privind activitatea Primăriei şi a personalului acesteia. De asemenea, sugestii şi reclamaţii se pot primi, în plic, la secretariatul Primăriei,
prin poştă sau direct, sau pe mail la adresa secretariat@primariamiroslava.ro
sau la telefon 0751-251.513. Nu se vor lua în considerare anonimele. Dacă
scrisoarea are adresă de expeditor, răspunsul va fi trimis acestuia în termen de
30 de zile. Dacă nu are expeditor, dar problemele semnalate sunt importante,
răspunsul va fi publicat în Mesagerul.
Dialogul cu locuitorii din
Proselnici a avut loc joi, 22
octombrie, în incinta grădiniţei şi la el au participat
circa 15 persoane. La întâlnire, din partea Consiliului
Local a fost prezent şi consilierul
Radu
Lupu.
Tematica abordată în discuţiile primarului Dan Niţă cu
locuitorii din această localitate a vizat probleme multiple, începând cu infrastructura şi terminând cu probleme sociale. Să le consemnăm, ca atare:

Audienţe simplificate
„Mulţi vin în audienţă
pentru probleme mărunte
care s-ar putea rezolva
printr-un simplu telefon.
Aceste întâlniri periodice pot
fi un bun prilej de a rezolva
direct şi rapid aceste probleme. Vreau să facem în aşa fel
încât să nu mai existe situaţii
de neîncredere din partea
oamenilor, de aceea vă încurajez să spuneţi tot ce vă
preocupă” – Dan Niţă, primarul comunei Miroslava.

Modernizări drumuri
Au existat voci care au
solicitat repararea unor uliţe
săteşti, prin pietruire: „Pe
strada
Văratici,
spre
Pădurea Surda, nu a fost
pusă piatră niciodată. Nu
avem pretenţii de asfaltare,
dar măcar piatră să punem.
Podul de peste Văratici este
stricat”. În replică, primarul
Niţă a explicat că administraţia locală a luat în calcul
asfaltarea tuturor uliţelor
săteşti, nu pietruirea. Acest
lucru nu se va face însă până
nu se încheie lucrările de
racordare la reţeaua de apă.
Primăria Miroslava a demarat un amplu program de
modernizare a căilor de
acces din comună, prin
asfaltare, până spre sfârşitul
anului 2016. „Acolo unde
vom asfalta nu mai are rost
să punem piatră, că ar fi
bani irosiţi şi nu ne permitem acest lucru. Dacă drumurile pietruite sunt deteriorate vom interveni cu un
buldoexcavataor şi un compactor pentru a le îndrepta.

Până la sfârşitul anului viitor vom avea asfalt inclusiv
pe strada Văratici. Cât priveşte podul de care spuneţi,
vom verifica în teren care e
situaţia şi dacă e stricat îl
vom repara”, a declarat primarul Dan Niţă.

Apă, rigole
Un subiect de discuţie a
fost şi reţeaua de apă potabilă, unii locuitori fiind
nemulţumiţi că nu au
reţeaua de apă până la poartă.
„Până la sfârşitul acestui
an, sau chiar mai repede,
vom termina şi lucrările de
extindere la reţeaua de apă.
Acolo unde se sapă şanţuri
nici nu intră în discuţie să
modernizăm
drumurile.
Ştiu, este un disconfort pentru toată lumea, că dacă
plouă se face mizerie. Dar
vă rog să daţi dovadă de
înţelegere, pentru că după
ce se vor termina aceste
lucrări toţi cetăţenii din
Proselnici vor avea acces la
apă potabilă”, a mai spus

primarul. Pentru branşarea
la conducta de apă potabilă,
doritorii vor trebui să se
adreseze, cât mai repede,
unei firme agreate de SC
Apa Vital SA.
În altă ordine de idei,
edilul comunei a reamintit
persoanelor prezente la
întâlnire că menţinerea în
stare de curăţenie şi funcţionare a rigolelor de scurgere pluvială de lângă drumul asfaltat revine fiecărei
gospodării în parte, pe porţiunea aferentă de drum
care-i trece prin dreptul gardului.

Titluri de proprietate
O situaţie delicată şi
obiect de mare interes pentru cetăţenii din Proselnici o
constituie titlurile de proprietate şi felul în care s-a
împărţit terenul fostului
CAP. „Titluri se fac ori prin
validare, ori prin Hotărâre
Judecătorească. La 2 B nu
se fac titluri”, a precizat primarul Dan Niţă.

Iluminat public
Răspunzând solicitării
unui cetăţean care a cerut
montarea unui bec pe porţiunea de uliţă de la Lătescu
la vale, primarul Niţă a precizat că are în vedere refacerea integrală a sistemului de
iluminat public. „La nivel
comunal avem 3.600 de
stâlpi şi 1.200 lămpi.
Lămpile sunt scumpe. În
timp, voi completa stâlpii cu
lămpi şi vom avea un iluminat public aşa cum ar trebui
să fie. La acest aspect va

contribui mult şi faptul că
necesarul de energie electrică va fi asigurat de centrala
fotovoltaică de la Ciurbeşti,
care a fost dată în folosinţă
în acest an”, a mai spus primarul Niţă.

Transport public
O problemă care nemulţumeşte toată populaţia din
Proselnici o constituie transportul public de călători şi
faptul că nu sunt curse mai
devreme de ora 7:30 sau mai
târziu de 21:00. „Orarul de
funcţionare a mijloacelor de
transport nu ţine de competenţa noastră, ci a firmei care
a licitat traseul. Putem face o
sesizare în acest sens la
Consiliul Judeţean, care
supervizează traseele de
transport judeţean. În ce priveşte transportul elevilor
spre şcoală, acesta este asigurat de microbuzul şcolar
iar programul microbuzului
şcolar e făcut de conducerea
şcolii”, a mai precizat primarul Niţă.

Asistenţă socială,
dispensar medical
Printre oamenii prezenţi
în sala de clasă s-au aflat şi
persoane care au solicitat
înfiinţarea unui punct medical în localitate: „Sunt printre noi oameni bătrâni, bolnavi cronici, care se deplasează greu şi nu au unde săşi facă o injecţie sau să-i
vadă cineva”.
Problema nu e doar la
nivelul satului Proselnici.
Acest lucru este cunoscut
foarte bine de conducerea
Primăriei Miroslava, care
analizează posibilitatea înfiinţării unui punct medical
chiar în incinta şcolii vechi
din Proselnici, unde a avut
loc şi întâlnirea cu cetăţenii.
„Locaţia o avem, dar trebuie să găsim o formă legală
de încheiere a unui contract
cu o asistentă medicală sau
un serviciu de salvare pentru a intereveni în astfel de
situaţii de urgenţă”, a declarat primarul Niţă.
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Ciurbeşti

Locuri de casă, cămin cultural, drumuri
colectoare şi gaz metan - priorităţi
pentru locuitorii din Ciurbeşti
Întâlnirea primarului Dan
Niţă cu locuitorii satului
Ciurbeşti a avut loc pe 4
noiembrie, în aceeaşi sală
de clasă în care îşi desfăşoară de regulă activitatea
„Asociaţia Ciurbeştenii”,
sub atenta îndrumare a profesoarei Eugenia Stan.
Discuţiile au debutat cu o
sugestie din partea membrilor Asociaţiei „Ciurbeştenii” ca în cadrul cursurilor
gimnaziale de la şcolile din
Miroslava să fie introdus un
curs opţional despre istoria
locală, obiceiuri şi tradiţii
locale. Apoi s-a făcut şi trecere sumară în revistă a
principalelor situri arheologice din zonă, cum ar fi cel
de la Bârca. Fireşte, pe
măsură ce a început să se
adune lumea în şcoală, au
fost abordate şi teme de
maxim interes pentru comunitatea locală. Să le trecem
în revistă:

Şcoala din Ciurbeşti va
fi reabilitată complet
Scoasă din uz, ca urmare
a transferării copiilor din
localitate către unităţile educaţionale din Corneşti şi
Proselnici, clădirea şcolii
din Ciurbeşti a rămas în conservare şi urmează a fi reabilitată. „Până în iarnă, şcoala
din Ciurbeşti va fi reparată
apoi va trebui să-i găsim o
destinaţie. Eu zic să nu vă
faceţi probleme în această
privinţă. Vom schimba geamuri, uşi, acoperiş. Va fi o
construcţie sănătoasă. Cel
mai probabil o vom folosi
tot pentru activităţi culturale, dar suntem deschişi şi la
alte propuneri”, a declarat
primarul Dan Niţă.

Tinerii vor cămin
cultural şi teren
de fotbal
Cea mai arzătoare supărare a tinerilor din Ciurbeşti
este aceea că nu au unde se
distra. Fără excepţie, tinerii
prezenţi la întâlnirea primarului cu cetăţenii au cerut
Primăriei Miroslava să le
facă un cămin cultural sau
măcar să le pună la dispoziţie un teren pe care să-şi
construiască singuri ceva.
„Dacă vrem să stăm undeva
să mai socializăm sau să ne
distrăm, trebuie să mergem
la Corneşti sau la Iaşi. Nu
avem un loc al nostru unde
să ne adunăm”, au insistat
două fete mai vocale din sat.
La rândul său un tânăr a
solicitat amenajarea unui
teren de fotbal în localitate.
Din păcate, problema
ridicată de tinerii de la
Ciurbeşti nu are o rezolvare
imediată, amenajarea unui
cămin cultural în adevăratul
sens al cuvântului implicând resurse financiare
importante, de care comuna
nu dispune în acest moment.
Cât priveşte amenajarea
unui teren de fotbal, aceasta
nu se justifică. „Nu e obligatoriu ca în fiecare sat din
comună să fie câte un teren
de fotbal. Avem o bază
sportivă la Uricani, unde
orice locuitor al comunei
Miroslava are acces gratuit,
precum şi Sala Polivalentă.

Preocupări folclorice
Prezervarea
valorilor
naţionale, a obiceiurilor şi a
folclorului local este una
dintre cele mai serioase

preocupări ale locuitorilor
din Ciurbeşti, reuniţi în
acest sens în Asociaţia
Culturală
Ciurbeştenii.
„Avem o artă populară de o
valoare artistică deosebită şi
ar fi păcat să se piardă. De
aceea, în cadrul şezătorilor
noastre încercăm să aducem
lângă noi cât mai mult copii
sau tineri interesaţi să înveţe arta cusăturilor populare
şi a ţesutului”, a remarcat
profesoara Eugenia Stan.
„Ne mai dorim să înfiinţăm
un ansamblu de fluieraşi iar
visul nostru este să facem
un ansamblu folcloric mare
şi o echipă de dansuri”, a
mai spus Eugenia Stan.
Pentru a vedea în ce măsură
Primăria Miroslava poate
sprijini activitatea Asociaţiei Culturale Ciurbeştenii,
primarul Dan Niţă a cerut
profesoarei Stan să bugeteze
toate aceste proiecte. „În
funcţie de proiect şi resursele financiare de care vom
dispune, vom contribui şi
noi”, a dat asigurări primarul.

Modernizări de
drumuri
Starea drumurilor din sat
a fost un alt subiect important de discuţie. La fel ca în
alte localităţi, cetăţenii au
cerut pietruirea unor căi de
acces, dar acest lucru iese
din discuţie. „Anul acesta
nu mai punem piatră. În
această perioadă asfaltăm
strada Nicolae Hârţan şi
strada Izvoarelor. În mod
normal, pe Hârţan lucrarea
trebuia să fie terminată, dar
am întârziat din cauză că am
depistat acolo nişte izvoare
şi a trebuit să găsim nişte

soluţii de drenare a acestora.
Investiţia de aici a fost mai
costisitoare decât ne aşteptam”, a precizat primarul
Dan Niţă.

Dealul Movilei şi pe responsabilii de la drumuri pentru a
găsi împreună o soluţie, să
facem nişte drumuri colectoare”, a declarat primarul
Niţă.

Gaz metan
Racordarea la reţeaua de
gaz metan e un subiect delicat pentru locuitorii din
Ciurbeşti, mai ales că nu se
întrezăresc soluţii imediate
la această problemă. „Am
discutat cu conducerea de la
Gazmir
să-şi
extindă
reţeaua de gaz metan şi în
Ciurbeşti, dar decizia finală
este a lor, nu a noastră.
Trebuie să ţinem cont că în
cazul de faţă avem de-a face
cu un agent economic privat, care îşi face nişte calcule de profit. Ca să aducă o
conductă până aici are de
făcut nişte investiţii importante şi nu le va face dacă nu
are suficienţi clienţi care să
se racordeze la reţea. Pentru
doar 3 – 4 abonaţi nu se justifică investiţia”, a mai precizat primarul Niţă. Acesta a
subliniat
că
Primăria
Miroslava nu poate subvenţiona o investiţie privată,
pentru că legea nu permite
acest lucru.

Şoseaua de centură
Când s-a făcut şoseaua de
centură a Iaşului, o parte
dintre proprietăţile locuitorilor din zonă au fost fragmentate iar oamenii nu mai
pe unde intra cu utilaje pentru a-şi strânge recolta.
Acest lucru a creat mari
nemulţumiri printre ciurbeşteni
iar
conducerea
Primăriei Miroslava cunoaşte acest aspect. „Îi voi contacta pe proprietarii din

Locuri de casă
pentru tineri
Primăria Miroslava scoate la licitaţie concesionarea
unor locuri de casă pentru
tineri iar acest lucru a fost
discutat şi în cadrul întâlnirii cu locuitorii din
Ciurbeşti. Contrar aşteptărilor, aceste loturi prevăzute
pe un platou din apropierea
şoselei de centură, nu au
fost ocupate în totalitate.
„Sunt destule locuri de casă
pentru tineri şi or să mai fie.
Tot ce au de făcut e să vină
la Primărie, să facă o cerere
şi să cumpere caietul de sarcini”, a precizat primarul
Dan Niţă. Caietul de sarcini
costă 50 lei şi poate fi cumpărat de la compartimentul
de achiziţii al comunei
Miroslava. În caietul de sar-

cini sunt trecute toate condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească solicitantul
pentru a intra în posesia
unui lot de casă.

Fosta bază de
agrement Tomiris
Statutul juridic al fostei
baze de agrement de la
Ciurbeşti (administrată cândva de fosta fabrică de
mătase Tomiris) este în continuare incert. Construcţiile
de acolo au fost distruse iar
zona arată deplorabil.
Solicitat să dea detalii în
privinţa statutului viitor al
locaţiei, primarul Dan Niţă
a precizat că respectivul
teren face obiectul unui litigiu în instanţă: „Ne-am tot
judecat şi am câştigat de trei
ori acolo. Acum suntem,
pentru a patra oară, la
Curtea de Casaţie. Aşteptăm
rezoluţia finală şi abia pe
urmă vom vedea ce e de
făcut acolo”.
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Dancaş

„Avem nevoie de o mai bună
semnalizare rutieră a satului
Dancaş, dinspre centura Iaşului”
Comunitate mică şi
relativ izolată, satul
Dancaş trece printrun proces accelerat
de modernizare, ca
urmare a unui amplu
program de investiţii
demarat de Primăria
Miroslava în tot ceea
ce înseamnă
infrastructură.
Mai nou, în acest sat a
fost ridicată o biserică tradiţională din lemn, în stil
maramureşean, rezolvânduse astfel o mai veche
doleanţă a locuitorilor de
aici care trebuiau să meargă
la slujbe prin parohiile învecinate, sau la casa parohială
improvizată în clădirea
vechii şcoli. Cel mai târziu
în vara anului viitor locuitorii satului Dancaş vor putea
participa la liturghiile din
noua biserică. Toate acestea
şi multe altele au fost dezbătute pe larg în cadrul întâlnirii de joi, 5 noiembrie, între
primarul Dan Niţă şi locuitorii satului Dancaş. Satul
fiind mic, nu a fost multă
lume, dar discuţiile au fost
utile pentru toată lumea, primarul notându-şi principalele doleanţe ale cetăţenilor,
pentru a le lua în calcul
atunci când va porni la elaborarea bugetului pe anul
2016.

Reţeaua de
apă potabilă
Racordarea la reţeaua de
apă este de departe cea mai

arzătoare dorinţă a locuitorilor din Dancaş, care au
vrut să ştie cât mai durează
lucrările.
„Într-adevăr,
lucrările au întârziat la
Dancaş pentru că nu am
avut gata căminele de apă.
Asta nu a depins de noi, ci
de Apa Vital, care furnizează materialele necesare şi
nu le-a adus la timp.
Oricum, până la sfârşitul
acestui an trebuie să le terminăm, ca să putem primi
finanţarea de la Uniunea
Europeană. Iniţial, ne programasem să facem aceste
lucrări din fonduri proprii,
dar între timp a apărut oportunitatea finanţării extinderii reţelei de apă cu bani
europeni, aşa că nu o vom
rata. În maxim 2 - 3 săptămâni, veţi avea apă pe conductă”, a dat asigurări primarul Dan Niţă.

Drumuri în lucru
În conformitate cu graficul prestabilit, drumurile
din Dancaş urmează să fie
modernizate, prin pietruire
şi asfaltare ulterioară.
Primul care va fi asfaltat va
fi drumul principal, cel mai
probabil în cursul anului
viitor. Până atunci, însă,
prin locurile unde s-au
îngropat conductele de apă
stratul de piatră a fost deja
nivelat. Acest lucru a produs
şi unele nemulţumiri din
partea unor locuitori care sau plâns că nu mai pot ieşi
din curte. „Voi verifica şi
acest aspect, dar ţin să le
reamintesc celor care astupă
voit sau involuntar şanţul de
dren că nu procedează
corect. La prima ploaie,

toată apa care trece pe la ei
va da pe dinafară, direct în
drum şi va strica tot ce am
făcut până acum. Oricum,
anul viitor, când vom asfalta
drumul principal, vom betona şanţul de dren şi nu vom
permite nimănui să-l astupe
iar la loc!”, a atenţionat primarul Dan Niţă. Drumul
spre Horpaz, dată fiind geografia locului, va fi abordat
în vederea nivelării şi pietruirii ceva mai târziu.

Microbuzul şcolii
„Aş vrea să faceţi în aşa
fel încât microbuzul şcolar
să vină până în centrul satului pentru a prelua copiii.
De la un timp, pe motiv că
drumul e în lucru şi nu are

pe unde merge, şoferul şcolii lasă copiii în stradă, la
şoseaua de centură. E foarte
periculos pentru copii să
treacă strada pe acolo!”, a
sesizat o locuitoare.
„Responsabilitatea felului în care este folosit
microbuzul şcolar aparţine
exclusiv conducerii şcolii,
care face şi orarul. Într-adevăr, datorită lucrărilor de pe
căile de acces din Dancaş,
microbuzul şcolar nu a
putut intra în localitate o
perioadă, dar acum poate.
Vă sugerăm să luaţi legătura
cu conducerea şcolii şi să le
semnalaţi situaţia, pentru a
stabili o staţie fixă. Voi
vorbi în acest sens şi cu
reprezentantul nostru în
Consiliul de Administraţie

al şcolii din Corneşti pentru
remedierea situaţiei”, a răspuns primarul Dan Niţă
.

au de montat şi acest indicator. Sper să nu dureze”, a dat
asigurări primarul Dan Niţă.

Semnalizare
inexistentă
de pe centură

Iluminat public

Un alt aspect abordat în
discuţia primarului cu cetăţenii a fost proasta semnalizare a localităţii: „De oriunde ai veni, pe centură, nu
este o semnalizare de intrare
în Dancaş”. Într-adevăr,
situaţia este cunoscută de
administraţia locală, dar
rezolvarea problemei ţine
de competenţa celor de la
Drumuri Naţionale. „Voi lua
legătura cu cei de la regia de
drumuri şi le voi semnala că

Sunt unele zone în
Dancaş, unde iluminatul
public lasă de dorit. Una
dintre acestea e şi strada
Şcolii, pe unde nu se poate
circula noapte. „Am mai
spus-o şi cu alte ocazii, eu
nu am de unde şti când se
arde un bec. Asta trebuie să
o faceţi dumneavoastră,
sunând la primărie, pe telefonul care e trecut şi în ziar.
Am reţinut problema şi vom
trimite pe cineva acolo să
schimbe lampa arsă”, a
declarat primarul Dan Niţă.
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Brătuleni

Apa, gazul şi transportul public de
călători, cerinţe arzătoare pentru locuitorii
din Brătuleni
Comunitate mică, dar nu
lipsită de ambiţii, satul
Brătuleni a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare spectaculoasă, atât datorită programelor de investiţii pornite la nivelul întregii comune
de Primăria Miroslava, cât
şi datorită vecinătăţii şesului pe care se va dezvolta
viitorul parc industrial. Aici
activează deja Delphi, cel
mai mare investitor străin
din regiune, cu o platformă
pe care lucrează deja 3.000
de salariaţi şi care produce
injectoare pentru motoare
diesel exportate în toate colţurile lumii. Previzibil,
managerul grupului american – John Hutson – şi-a
făcut casă tot în Brătuleni.
Întâlnirea primarului Dan
Niţă cu locuitorii din
Brătuleni s-a desfăşurat în
seara zilei de miercuri, 10
noiembrie, la grădiniţa din
localitate, recent redată în
funcţiune la solicitarea unor
părinţi. La discuţiile cu
cetăţenii au mai fost prezenţi din partea Consiliului
Local: Nicolae Popescu şi
Iftimie Gheorghiţă.

Apă la robinet - într-o
săptămână, două…
Problema apei potabile în
Brătuleni nu e de ieri, acest
lucru resimţindu-se foarte

tare în această vară, deosebit de secetoasă. Locuitorii
din Brătuleni au vrut să ştie
cât mai durează până se pot
racorda la reţeaua de apă.
„După cum aţi remarcat şi
singuri, lucrările de extindere a reţelei de apă sunt în
curs de finalizare. Este adevărat că am avut unele întârzieri faţă de programul
anunţat, dar acestea s-au
datorat celor de la Apa
Vital, care furnizează materialele. Mai trebuiau făcute
nişte cămine, dar Apa Vital
a întârziat cu materialele.
Nu cred că o vor mai lungi
mult, pentru că vor şi ei să
scoată profit din această
investiţie”, a precizat primarul Dan Niţă, nu înainte de
a-şi cere scuze pentru disconfortul creat de şanţurile
prin care s-au tras conductele şi instalaţiile. „Ştiu că la
prima ploaie se va face mult
noroi, dar nu avem de ales”,
a mai spus primarul. „Puteţi
să-mi puneţi tot noroiul şi-n
cap, numai să am odată apă,
că nu mai rezist!”, a replicat
un sătean. Utilităţile care se
vor face în Brătuleni vor
include şi strada Bisericii.

„Vreau să asfaltez
complet toate uliţele”
Următoarea
urgenţă
investiţională a Primăriei

Miroslava în satul Brătuleni
o constituire drumurile,
motiv pentru care primarul
Niţă a abordat problema
frontal: „Aşa cum am mai
anunţat şi cu alte ocazii,
Primăria Miroslava a demarat un amplu program de
asfaltări în toată comuna.
Vreau să bugetez şi să asfaltez complet toate uliţele. La
Horpaz, de exemplu, am
asfaltat complet. Mai avem
de asfaltat 470 m pe strada
Unirii”, a explicat primarul
Niţă.
O altă stradă care a provocat discuţii este fostul
drum SAPARD către Metro,
actualmente distrus de utilajele grele care circulă pe
acolo. „Strada de acolo nu a
fost făcută cum trebuie de la
bun început. Stratul de
asfalt a fost subţire şi de
proastă calitate. Să mai
punem la socoteală şi faptul
că, din 2006, când a fost
inaugurată, şi până acum au
trecut 10 ani. Orice drum se
strică în zece ani de utilizare. Acolo este nevoie de un
drum pentru trafic greu. Am
vorbit cu cei de la Viarom
şi-l vom repara într-un viitor
apropiat”, a mai spus primarul Niţă.

Transport public de
călători aglomerat
Chiar dacă drumurile din
Brătuleni sunt mai bune
decât în alte părţi şi mai

aproape de Iaşi, transportul
local de călători lasă mult de
dorit. Acest lucru a făcut
obiectul multor critici din
partea locuitorilor din
Brătuleni, profund nemulţumiţi că la orele de vârf
microbuzele sunt neîncăpătoare şi că orarul acestora e
făcut după ureche. „Vom
încerca o discuţie cu transportatorul care prestează
servicii în Brătuleni şi-l
vom ruga să suplimenteze
cursele la orele de vârf, sau
să pună autobuze. De obligat însă nu-l putem obliga,
pentru că licitarea curselor
de transport călători la nivel
judeţean se face la
Ministerul Transporturilor,
prin Consiliul Judeţean. Nu
depinde de noi”, a mai precizat primarul Niţă.

Iluminat public pe
LED-uri
Iluminatul public în
Brătuleni este, fără riscul de
a greşi, cel mai performant
din comună. Aici s-a derulat
un proiect experimental cu
stâlpi de iluminat pe lămpi
cu LED-uri. „Iluminatul cu
LED-uri în Brătuleni a produs o economie de 80% la
factura pentru energie electrică, deşi numărul de lămpi
s-a dublat. Am remarcat că
şi lumina dată de aceste
lămpi e mai bună decât cea
dată de lămpile clasice. Vom
continua investiţiile pe ilu-

minat public cu LED-uri nu
doar la Brătuleni, ci în toată
comuna”, a precizat primarul Niţă.

Gaz metan - şanse mici
O altă preocupare a
locuitorilor din Brătuleni o
reprezintă racordarea la
reţeaua de gaz metan, lucru
solicitat intens şi de locuitorii din alte sate ale comunei
Miroslava. Explicaţia oferită a fost aceeaşi: furnizorii
de gaz metan sunt agenţi
privaţi. Ca să îşi extindă
reţeaua aceştia au nevoie de
un număr suficient de mare
de abonaţi pentru a-şi justifica investiţia şi să mai
scoată şi un profit. La
Brătuleni, numărul de abonaţi este relativ mic, aşa că
sunt destul de mici şansele
ca Gazmir sau E.on să ajungă acolo.

le locuri de casă pentru
tineri, pe platoul de la
Corneşti. Doritorii pot cumpăra un caiet de sarcini de la
Primărie şi se pot instala
acolo. În fond, sunt tot cetăţeni ai comunei noastre şi au
aceleaşi drepturi ca toată
lumea”, a declarat primarul
Dan Niţă.

Şcoala veche
nu merită reparată

În ce priveşte titlurile de
proprietate, lucrurile sunt
clare: acestea se eliberează
doar celor care au validare
sau hotărâre judecătorească
definitivă. La întâlnirea cu
cetăţenii, cineva a întrebat
dacă nu se fac locuri de casă
şi pentru tinerii din
Brătuleni. „În Brătuleni nu
avem teren pentru locuri de
casă. În schimb, sunt destu-

Chiar dacă există solicitări în acest sens, clădirea
grădiniţei de la Brătuleni nu
va avea viaţă lungă. Fiind
foarte veche şi cu pereţi din
vălătuci, o reparaţie capitală
a acesteia nu ar justifica
cheltuiala. „Mai bine o
demolăm şi eventual vom
ridica acolo o altă clădire
nouă”, a replicat primarul
Niţă. În altă ordine de idei,
fiind foarte mulţumită de
activitatea Centrului de Zi
de la Corneşti, conducerea
Primăriei Miroslava intenţionează să amenajeze un
centru
asemănător
la
Voroveşti, care ar putea prelua şi copii de la Brătuleni.
Acest centru ar fi destinat
elevilor aflaţi în situaţie de
risc de abandon şcolar, proveniţi din familii cu venituri
reduse. Prin acest program,
copiii vor avea acces la alimente, îmbrăcăminte şi
rechizite şcolare.

de aplicare.
Deţinerea
de
câini
neidentificaţi se sancţionează contravenţional cu amendă de la 5.000 – 10.000 lei,
conform OG 155/2001,
art.14.lit.b, cu modificările

şi completările ulterioare.
Cabinetul
medicului
veterinar din Miroslava este
amenajat în imediata vecinătate a primăriei vechi din
Balciu, unde este şi farmacia veterinară.

Locuri de casă pentru
tineri, la Corneşti

Campanie de vaccinare antirabică a câinilor
• Persoanele depistate
cu câini neînregistraţi
vor primi amenzi
cuprinse între 5.000 –
10.000 lei!
Toţi deţinătorii de câini
din raza UAT Miroslava
sunt obligaţi să se prezinte
la cabinetul veterinar din
Balciu pentru a le face vaccinarea antirabică. În con-

formitate cu prevederile
Ordinului ANSVA nr.29/25
februarie 2014, acţiunea de
vaccinare antirabică este
obligatorie şi va fi efectuată
doar la câinii identificaţi
prin microcipare şi însoţiţi
de carnet de sănătate.
Vaccinarea profilactică a
câinilor, pisicilor, câinilor
de stână, a animalelor din
adăposturi speciale, precum
şi a animalelor sălbatice din
grădini zoologice, circuri şi

alte spaţii în care acestea
sunt adăpostite este obligaţia proprietarilor şi a deţinătorilor de animale, persoane
fizice sau juridice, cu respectarea legislaţiei sanitare
în vigoare.
Vaccinarea antirabică a
câinilor şi pisicilor în vârstă
de peste 3 luni se realizează
o dată pe an, în perioada 1
octombrie – 15 februarie,
dar nu mai târziu de un an
de la ultima vaccinare,

urmată de vaccinări de completare la animalele care nu
au putut fi vaccinate în timpul campaniei.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, proprietarii de
câini vor da tot concursul
medicilor veterinari de la
Circumscripţiile Sanitare
Veterinare de care aparţin,
în vederea microcipării câinilor, achitând contravaloarea carnetului de sănătate, a
microcipului şi a manoperei
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Voroveşti

Solicitări de asistenţă medicală,
transport, acces la utilităţi şi un parc
pentru locuitorii din Voroveşti
Sat vechi şi în egală
măsură îmbătrânit,
Voroveşti e o comunitate preocupată de
aceleaşi probleme,
specifice şi celorlalte
sate: accesul la utilităţi,
căi de acces practicabile, iluminat public,
transport public de
călători.
Poate mai mult decât în
alte părţi, sătenii de aici îşi
doresc un doctor sau măcar
un asistent medical care să
le facă injecţii, fiind mulţi
bătrâni pentru care deplasarea în comună sau oraş pentru tratamente înseamnă o
mare corvoadă. Ce-şi mai
doresc
cetăţenii
din
Voroveşti? Un trai civilizat,
apă la robinet, o staţie de
microbuz funcţională, salubritate, un parc de agrement, o şcoală nouă şi multe
altele...
Întâlnirea primarului Dan
Niţă cu cetăţenii din
Voroveşti a avut loc marţi,
17 noiembrie, într-o sală a
grădiniţei din localitate.
Din partea Consililui Local
Miroslava, la dialogul cu
sătenii au mai fost prezenţi
consilierii locali Nicolae
Popescu şi Mihai Tanana şi
viceprimarul Vasile Bulbaşa. Sala a fost arhiplină
iar reclamaţiile nu au întârziat să apară.

Şcoala nouă va fi gata
anul viitor
„Lucrările la şcoala din
Voroveşti vor fi terminate în
cursul anului viitor. După
cum ştiţi, şcoala nouă de

aici a fost pornită din fonduri puse la dispoziţie de
Banca Mondială, prin
Ministerul Educaţiei şi
Inspectoratul
Şcolar
Judeţean Iaşi. Din motive
care nu au depins de noi,
lucrările au încetat iar şcoala a rămas neterminată”, a
precizat primarul Dan Niţă.
După ce vor fi încheiate
lucrările la şcoala din
Voroveşti, urmează ca în
această facilitate nou-nouţă
să-şi desfăşoare cursurile
elevi din localitate şi satele
învecinate: ori clasele mici
de I-IV, ori clasele V-VIII,
acest lucru rămânând la latitudinea conducerii Şcolii
Gimnaziale „col. Constantin
Langa” din Miroslava.
Elevii vor fi duşi şi aduşi la
această subunitate cu microbuzul şcolar.

Taxa de salubritate
pentru cei scutiţi
o plăteşte Primăria
Chiar dacă îndeplinesc
condiţiile prevăzute de lege
pentru a fi scutite de la plata
gunoiului menajer, toate
persoanele din sat trebuie
să-şi încheie contract de
prestări servicii cu operatorul de salubritate. Respectivele persoane vor fi trecute într-o listă aflată în evidenţa serviciului ecologic al
Primăriei Miroslava, care va
prelua sarcina plăţii acestui
serviciu. „Fiecare cetăţean
produce gunoi, deci trebuie
să plătească contravaloarea
preluării acelui gunoi.
Pentru persoanele scutite de
lege va plăti Primăria iar
dacă într-o familie există un
membru care e scutit de la
plată, scutirea se aplică doar
pentru acel membru”, a mai

precizat primarul Dan Niţă.
Ca o particularitate a
localităţii, sunt uliţe în
Voroveşti prin care maşina
de gunoi nu poate să pătrundă. Problema e cunoscută de
administraţia locală care ia
în calcul amenajarea unor
containere de gunoi mari, în
zonele accesibile.

SC Viotrans Serv SRL transport în comun în
bătaie de joc
Ultimul microbuz care
ajunge în Voroveşti este cel
de la ora 19:00 iar prima
cursă e la 7:00. Duminica,
transportul public e şi mai
relaxat, aşa că populaţia din
Voroveşti a solicitat Primăriei Miroslava sprijin în
ajustarea orarului transportatorului din zonă: SC
Viotrans Serv SRL. Oamenii sunt supăraţi că orarul
licitat nu se respectă iar
dacă au pierdut cursa de ora
19:00 au de mers mult pe
jos până la prima staţie de
transport în comun. Dorinţa
lor e ca Viotrans să-şi prelungească orarul zilnic, cu o
primă cursă la ora 6:00 şi
ultimă cursă la ora 20:00,
inclusiv duminica şi să respecte cu stricteţe acel orar.
Notându-şi problema, primarul Dan Niţă a spus că va
contacta Consiliul Judeţean
pentru remedierea situaţiei.
În altă ordine de idei,
cetăţenii din Voroveşti sunt
furioşi că staţia de microbuz
a fost vandalizată şi cer
Primăriei să o facă la loc,
cum era. „V-aş întreba cine
a distrus staţia? Nu cred că a
venit careva de la Iaşi să o
distrugă, ci tot oameni ai
locului, de aici din sat. Îmi

pare rău că unii cetăţeni sunt
certaţi cu bunul simţ”, a
replicat primarul Niţă. În
acelaşi timp, edilul a declarat că va solicita o mai mare
atenţie din partea poliţiei
locale în monitorizarea
acestor obiective.

Extinderi la reţeaua
electrică
Potrivit sesizărilor unor
cetăţeni prezenţi la întâlnirea cu primarul, cetăţenii
din strada Serei şi strada
Siliştei nu au acces la utilităţi, pe strada Stânii nu ar fi
becuri iar în strada Buzamet
unii oameni nu au acces la
reţeaua de electricitate.
„Dacă se arde vreun bec
undeva noi nu avem de unde
şti, aşa că vă rugăm să
sunaţi la Primărie şi vom trimite pe cineva să-l înlocuiască”, a răspuns primarul
Niţă. În ce priveşte situaţia
reclamată din strada Siliştei
şi strada Serei primarul a dat
asigurări că la conducta de
apă potabilă se vor putea
racorda absolut toţi cetăţenii
satului Voroveşti. Cu accesul la reţeaua de electricitate lucrurile sunt mai delicate. „Sunt zone unde oamenii
şi-au montat stâlpi de electricitate, plătind sume foarte
mari de bani la E.on. E normal ca aceştia să ceară la
rândul lor bani de la cei care
vor să se conecteze de pe
stâlpul lor. Vom încerca să
rezolvăm, în timp, şi această problemă. Investiţia în
acest sens e una extrem de
costisitoare şi va dura ceva
timp. Deocamdată nu vă pot
da un termen de finalizare.
Vrem să extindem reţeaua

de curent pe tot platoul de la
Voroveşti, până la Liliac”, a
precizat primarul Dan Niţă.

Părculeţ la cişmeaua
lui Condrea
După ce se vor termina
lucrările de aducţiune apă şi
asfaltare a căilor de acces
din sat, Primăria intenţionează să amenajeze un mic
părculeţ la cişmeaua din

dreptul proprietăţii lui
Condrea. „După ce vom
betona şanţurile pluviale,
vom capta izvoarele de la
cişmea şi vom duce apa
undeva la marginea satului,
într-un loc din care să se
poată adăpa animalele. Pe
locul rămas liber vom amenaja un mic părculeţ, să aibă
unde se aduna oamenii din
sat, să se recreeze”, a mai
promis primarul Niţă.
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Uricani

În Uricani sunt de toate, mai puţin
transport public de călători civilizat…
formă! Destinaţia acelui
depozit este foarte clară şi
nu poate fi modificată. Vom
solicita poliţiei locale să
treacă mai des pe acolo şi
cei care vor fi depistaţi că
depun altfel de deşuri pe
acea platformă vor fi aspru
amendaţi”, a declarat primarul Dan Niţă.

Amplasată strategic în
imediata vecinătate a
şesului Bahluiului, cu
acces direct la drumul
european prin şoseaua
de centură a Iaşului
care o taie practic în
două, localitatea
Uricani este o
comunitate importantă
a comunei Miroslava.
Aici există o şcoală, o
bază sportivă în plină dezvoltare, pe care se desfăşoară meciurile de acasă ale
echipei de fotbal a CS Ştiinţa Miroslava, echipă de ligă
a treia. Tot aici, pe platoul
dinspre Valea Ursului,
lumea bună a Iaşului, dornică să facă o escapadă cu
bicicleta, îşi petrece timpul
liber pedalând pe pista special amenajată în pădurea de
stejari argintii, pădure
monument al naturii.
Uricănenii, ca şi ceilalţi
locuitori ai satelor componente
ale
comunei
Miroslava sunt preocupaţi
de accesul la utilităţi, de o
infrastructură rutieră mai
bună, de un transport public
civilizat şi de un acces mai
uşor la servicii medicale.
Întâlnirea primarului Dan
Niţă cu cetăţenii satului
Uricani a avut loc miercuri,
18 noiembrie, într-o sală de
clasă din incinta şcolii. La
întâlnire au mai fost prezenţi

Cabinet medical şi
asistenţă pentru
urgenţe minore

consilierii locali Nicolae
Popescu şi Ilie Costin.

Transport de călători
cu mari carenţe
Este clar că transportul
public de călători în satele
din componenţa comunei
Miroslava e o problemă
acută. La fel ca şi locuitorii
din Voroveşti şi Brătuleni,
cetăţenii din Uricani sunt
profund nemulţumiţi de faptul că dacă pierd o cursă au
mai apoi de aşteptat două
ore până să vină următoarea. Ultima cursă e la 20:30
iar acest lucru nu le e de

mare folos, existând persoane care au de mers la serviciu, în tură de noapte, după
această oră. „De multe ori,
mai ales în orele de vârf,
mijloacele de transport sunt
supraaglomerate şi oamenii
merg înghesuiţi. Nici nu e
legal să circule aşa”, a sesizat unul dintre participanţii
la întâlnirea cu primarul.
Problema a fost notată şi va
fi adusă la cunoştinţa
Consiliului Judeţean care e
responsabil cu traseele de
transport în comun. „Îi vom
sesiza să analizeze atât graficul de transport al firmei
acreditate, cât şi dacă aceas-

ta respectă capacitatea de
transport prevăzută în caietul de sarcini”, a declarat
primarul Dan Niţă.

Platforma de la
Brătuleni nu e pentru
gunoi menajer!
Având în vedere că platforma de la Brătuleni pentru
deşeuri rezultate din demolări sau lucrări de construcţii este aproape, un cetăţean
a dorit să ştie dacă acolo se
pot arunca şi deşeuri vegetale sau chiar menajere.
Răspunsul primarului a fost
categoric: „nu, sub nicio

Fonduri europene pentru investitori locali
Pentru a veni în întâmpinarea
persoanelor fizice şi juridice
din Miroslava care doresc să
facă investiţii în mediul rural,
vom prezenta, cu titlu
informativ, măsurile şi
submăsurile cuprinse în PNDR
(Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală) şi modul în
care pot fi accesate. Pentru
detalii, persoanele interesate
pot consulta un expert în
accesări de fonduri europene
sau pentru o îndrumare
preliminară se pot adresa compartimentului „proiecte
europene” din cadrul Primăriei
Miroslava.
Ce este PNDR?
PNDR 2014 – 2020 este un fel de
„cincinal” pe şapte ani, elaborat la
nivel naţional, care trebuie să respecte o serie de impuneri europene, un
fel de masterplan al dezvoltării
mediului rural românesc, atât cu fonduri guvernamentale, cât şi europene. Pentru perioada de programare
2014-2020, România va avea la dispoziţie fonduri europene de 8,15

miliarde de euro în PNDR şi 1,344
miliarde lei de la bugetul de stat.
Programul este structurat pe 12
măsuri, după cum urmează:
• Măsura 1: Investiţii în active
fizice pentru modernizarea fermelor,
unităţilor de procesare şi a infrastructurii. Pentru perioada 2014-2020
România vrea să aloce din PNDR
investiţii în exploataţii agricole de
peste 100 de milioane de euro.
Pentru irigaţii, alocarea dorită este
de 371 de milioane de euro, comparativ cu 60 de milioane de euro în
perioada 2007-2013. O alocare
importantă, 200 de milioane de euro,
va merge la partea de acces la
exploataţiile agricole sau acces pe
drumurile forestiere.
• Măsura 2: Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor pentru
instalarea tinerilor fermieri, start-up,
microîntreprinderi şi întreprinderi
mici non agricole. Dezvoltarea
exploataţiilor şi a întreprinderilor va
avea o sumă de 1,032 miliarde de
euro. Înfiinţarea întreprinderilor pentru tinerii fermieri a primit o alocare
de 619 milioane de euro, faţă de 320
de milioane de euro cât a fost alocarea 2007-2013. De asemenea, 413
milioane de euro sunt alocaţi pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor
non-agricole în spatiul rural.

• Măsura 3: Servicii de baza şi
reînnoirea satelor – suma disponibilă
este de 1 miliard euro. Aceşti bani
sunt destinaţi investiţiilor în drumuri, aducţiuni de apă, canalizări.
• Măsura 4: Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare – alocare de 6 milioane de euro.
• Măsura 5: Împădurirea şi crearea de perdele forestiere – alocare de
79 milioane de euro.
• Măsura 6: Agromediu şi climă
– alocare de 849 milioane de euro.
Per total, pachetul de măsuri de
mediu şi climă are alocate 2,3 miliarde de euro, întrucât statele membre
sunt obligate să folosească 30% din
programul de dezvoltare rurală pentru acest obiectiv.
• Măsura 7: Agricultura ecologică - 200 de milioane de euro.
• Măsura 8: Delimitarea zonelor
confruntate cu constrângeri naturale
sau alte constrângeri specifice.
• Măsura 9: Cooperare – 3
milioane de euro, în parteneriatul
european pentru inovare.
• Măsura 10: Gestionarea
Riscurilor. Vor fi constituite fondurile mutuale, de aproape aproape 400
de milioane de euro. Banii vor fi
folosiţi pentru despăgubiri, de exemplu ca urmare a secetei.
• Măsura 11: LEADER.

O problemă ciudată,
întâlnită şi la Voroveşti: sunt
zone fără semnal la telefonul mobil sau fără acces la
internet în Uricani. Neavând
internet, doctorul de familie
(Popescu Anina – n.r.) nu
poate folosi cardul de sănătate şi, în consecinţă nu
poate
elibera
reţete.
Altminteri, locuitorii din
Uricani doresc amenajarea
unui cabinet medical şi un
asistent care să poată asigura urgenţe sau tratamente
simple la bolnavii cronici.

Drumuri şi apă
În ce priveşte modernizarea reţelei de drumuri, prin
asfaltare, lucrările sunt în
grafic. Potrivit legislaţiei în
vigoare, drumurile din interiorul localităţilor se clasifică în drumuri principale
(lăţime 11 m) şi drumuri
secundare (lăţime 8 m) şi
fundacuri (lăţime 4 m).

Mobilizarea comunităţilor locale în
dezvoltare – 477 milioane de euro.

Submăsuri adresate
mediului rural
• PNDR 2014-2020 – 4.2: Sprijin
pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole. Status:
ACTIV. Depunere până la:
18.12.2015. Buget: 93.489.144 euro;
• PNDR 2014-2020 – 6.3: Sprijin
pentru dezvoltarea fermelor mici.
Statu: ACTIV. Depunere până la
18.12.2015. Buget: 82.848.330;
• PNDR 2014-2020 – 4.1 a:
Investiţii în exploataţii pomicole.
Status: ACTIV. Depunere până la
30.11. 2015. Buget: 70.586.064
euro;
• PNDR 2014-2020 – 4.2 a:
Investiţii în procesarea/marketingul
produselor din sectorul pomicol.
Status: ACTIV. Depunere până la
18.12. 2015. Buget: 93.489.144
euro;
• PNDR 2014-2020 – 4.3:
Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii
agricole şi silvice. Status: ACTIV.
Depunere până la 18.12.2015.
Buget: 68 milioane euro;
• PNDR 2014-2020 – 7.6:
Investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural. Status:
ACTIV.
Depunere
până
la
18.12.2015. Buget: 97 milioane

Acest lucru a fost adus de
primar la cunoştinţa partenerilor de dialog, o parte
dintre aceştia fiind nemulţumiţi că au de făcut subtraversări pentru a se racorda
la reţeaua de apă. „Proiectul
nu poate fi modificat, aşa că
fiecare dintre noi va trebui
să se conformeze. Există o
conductă principală şi branşamente se vor face la ea
direct sau cu subtraversări”,
a precizat primarul Dan
Niţă. Cât priveşte preţul serviciilor furnizate de Apa
Vital, acesta rămâne acelaşi
ca peste tot. „Chiar dacă
aducerea apei la Uricani
este costisitoare, Apa Vital
îşi va scoate practic cheltuielile de pe urma abonaţilor
de la Iaşi”, a observat primarul Dan Niţă.

Drum direct spre
Găureni
În linii mari, cetăţenii
localităţii Uricani sunt mulţumiţi cu ce au. O dorinţă a
acestora – luată de altfel în
calcul
de
conducerea
Primăriei Miroslava – ar fi
conectarea printr-un drum
cu satul Găureni. „Deja
există o cale de acces între
Găureni şi Uricani. Am
depus deja un proiect pentru
asfaltarea acestui drum şi
acum aşteptăm finanţarea.
Imediat ce vom avea banii,
vom da drumul la lucrare”,
a promis primarul Dan Niţă.

euro;
• PNDR 2014-2020 – 7.2:
Investiţii în crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Status: ACTIV. Depunere până la
18.12.2015; Buget: 1.103.236.678
euro;
• PNDR 2014-2020 – 6.2: Sprijin
pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole. Status: Inactiv. Buget:
44.164.707 euro;
• PNDR 2014-2020 – 6.4: Sprijin
pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole.
Status: Inactiv. Buget: 57.214.935;
• PNDR 2014-2020 – 6.1: Sprijin
pentru instalarea tinerilor fermieri.
Status: Inactiv. Buget: 111.209.889
euro;
• PNDR 2014-2020 – 4.1:
Investiţii în exploataţii agricole.
Status: Inactiv. Buget: 205.776.952
euro;
• PNDR 2014-2020 – 19.1:
Sprijin pregătitor pentru elaborarea
strategiilor de dezvoltare locală (destinat GAL-urilor). Status: Inactiv.
Buget: 2.400.000 euro;
• PNDR Măsura 19 – Dezvoltarea
locală LEADER 2014 - 2020: Stadiu
de draft;
• PNDR Măsura 17 – Gestionarea
riscurilor 2014 – 2020. Stadiu de
draft.
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Găureni

Biserica şi accesul la reţeaua de gaz sunt
prioritate zero pentru cetăţenii din Găureni
Greu accesibil pe timpul
iernii, din cauza pantei foarte pronunţate a drumului
care face legătura cu
Miroslava deal, Găureni e
un sat relativ mic şi izolat.
Timpul acestei izolări pare
să se apropie de final, pentru că Primăria Miroslava a
proiectat deja o cale de
acces directă spre Uricani,
pe un drum asfaltat. Totul
depinde de cât de repede vor
găsi autorităţile locale banii
necesari. Altminteri, spre
Miroslava Vale, este deja
drum asfaltat în toată legea
şi, de acolo, dacă ar exista
voinţă politică din partea
mai marilor judeţului, s-ar
putea realiza joncţiunea cu
complexul Era, la Iaşi. Dar
mai e până atunci…
Întâlnirea primarului Dan
Niţă cu locuitori satului
Găureni a avut loc miercuri
seara, 18 noiembrie, după o
întâlnire similară cu cetăţenii din Uricani. Nu au venit

mulţi săteni, dar cei care au
venit au ştiut exact ce-i
doare şi ce să ceară.
Reparaţii capitale la
biserica din Găureni
Prima şi cea mai importantă dorinţă a locuitorilor
din Găureni este biserica.
Fără excepţie, oamenii vor
să o vadă consolidată, reparată şi redată cât mai repede
circuitului pastoral: „aici,
unde stăm şi ne ţinem slujbele, se prăvale casa peste
noi!”, a insistat un sătean.
„Văd cum stau lucrurile şi
vă asigur că ne străduim să
rezolvăm treaba cât putem
de repede. Nu e uşor pentru
că banii pentru biserici au
fost alocaţi deja. Părintele
de aici a gestionat foarte
bine banii daţi la biserică,
dar să nu uităm că în comuna Miroslava avem mai
multe biserici şi fiecare dintre acestea are cât o urgenţă.

Acum, ne-am îndreptat
atenţia asupra bisericii din
Dancaş, pe care vrem să o
terminăm complet ca să ne
apucăm de celelalte”, a
explicat primarul Dan Niţă.
Extindere reţea gaz
metan
Parcă mai acut decât în
celelalte sate din componenţa comunei Miroslava,
locuitorii din Găureni îşi
doresc foarte tare să se
racordeze la o reţea de gaz
metan. „S-ar putea trage o
conductă de gaz până la
biserică şi de acolo fiecare
să-şi facă branşament”, a
sugerat un interlocutor. „Nu
ţine de competenţa noastră”,
a precizat primarul, explicând că reţelele de gaz
metan şi cele de distribuţie a
energiei electrice sunt private. „Dezvoltatorii acestor
reţele discută în termeni de
profit. Aţi putea totuşi să
faceţi o listă cu persoanele
care solicită să se racordeze
la reţeaua de gaz. Eu voi
prelua lista şi voi merge cu
ea la Gazmir, dezvoltatorul
local de gaz. Dacă acesta va
considera că investiţia merită e posibil să vină şi la
Găureni”, a opinat primarul
Dan Niţă.
Drumul spre complex Era
nu aparţine Miroslavei
Din punct de vedere al
drumurilor şi căilor de

acces, la Găureni nu sunt
probleme, satul având drum
principal asfaltat. Au mai
rămas de asfaltat strada
Ruset Vodă şi strada care
face conexiunea cu localitatea Uricani. „Pentru aceste
asfaltări am luat în calcul
mai multe variante de finanţare. Dacă nu le vom face pe
bani europeni, le vom finaliza din fonduri proprii”, a dat
asigurări primarul Dan Niţă.
Solicitat să explice de ce
Primăria Miroslava nu
asfaltează, sau măcar să
niveleze calea de acces
direct către Complex Era,
edilul a precizat: „Chiar
dacă am avea fonduri să
facem acel drum, nu îl
putem realiza pentru că nu
este al nostru. Terenul pe
care se află Era a fost al nos-

Seară americană la liceul agricol
• Work & Travel –
oportunitate pentru
absolvenţi care vor să
lucreze în SUA
Aflaţi la Iaşi, pentru a
susţine nişte cursuri de perfecţionare în limba engleză
studenţilor de la Universitatea „Al. I. Cuza” interesaţi de programul „Work &
Travel”, trei profesori americani din Ocean City
Maryland USA au fost pentru o seară oaspeţii Liceului
Agricol ”Mihail Kogălniceanu”, din Miroslava.
Întâlnirea, care a avut loc
miercuri, 4 noiembrie, întro sală de clasă a liceului, sa făcut la invitaţia profesorului Constantin Timu
(director adjunct) cu ocazia
Zilelor Liceului şi a avut
iniţial un caracter informal.
Fiecare elev interesat a avut
acces la informaţii, direct de
la sursă, despre cum poate
accesa acest program, cu
mare priză la tineretul din

România.
Ce presupune
Work & Travel?
În linii mari, programul
„Work & Travel” se adresează tinerilor studenţi,
înscrişi la cursuri de zi la o
universitate de stat sau particulară, cu vârste cuprinse

între 18 – 29 ani, cu rezultate bune la învăţătură şi buni
vorbitori de limba engleză.
Pe timpul vacanţei, orice
aplicant agreat de program
poate lucra în SUA ca waiter/waitress, kitchen utility
worker, guest room attendant, cafe worker, cashier,
resort worker, host/hostess,
bartender, wait-staff, kit-

chen help, cashier în fastfooduri sau în magazine de
suveniruri, housekeeper în
staţiuni turistice, parcuri de
distracţie sau parcuri naţionale. Salariile sunt între
1.200 – 2.400 USD pentru
cel puţin 35-40 ore lucrate
pe săptămână. Deci este rost
de făcut un ban frumos în
ţara tuturor posibilităţilor şi

tru până în 1972, când a fost
trecut în proprietatea UAT
Iaşi. E vorba de circa 90 ha
de teren pentru care ne judecăm. Noi am putea interveni
doar până la canalul de
secare, dar de acolo mai
departe e treaba Iaşului”, a
explicat primarul Dan Niţă.
O soluţie bună pentru evitarea pantei din dealul
Găurenilor pe timp de iarnă
e calea de acces, din vale,
spre Uricani.
Grădiniţă şi parc de joacă
pentru copii
Ca o particularitate a
locului, în Găureni sunt
mulţi copii. Cel puţin aşa
susţin locuitorii care i-au
cerut primarului să amena-

de perfecţionat limba engleză. Condiţia eliminatorie la
acest program este tocmai
situaţia şcolară, Ambasada
SUA respingând la viză
aplicanţii cu note mici. De
asemenea, sunt respinşi
aplicanţii care au aplicat la
acest program a doua oară,
după ce s-au întors din
America şi au obţinut mai
apoi note proaste la cursuri
în România.
Interesul elevilor din
Miroslva pentru acest program a fost mare iar întrebările nu au întârziat să apară:
„cum e la Ocean City?”,
„cum sunt familiile unde
sunt cazaţi tinerii?”, „care
sunt condiţiile de lucru în
turismul american?”, „cum
dansează americanii din
Ocean City?” şi multe altele. Atmosfera a fost una
caldă iar invitaţii au răsplătit curiozitatea fiecăruia cu
răspunsuri detaliate, aproape ca la un work-shop.
„A fost o întâlnire frumoasă şi utilă. Pentru mulţi
dintre elevii noştri modelul
de viaţă american este unul
pentru care merită să lupţi şi
cred că acum au un motiv în

jeze o grădiniţă şi un parc de
joacă. „Putem strânge uşor
30 de copii cu vârste sub 4
ani pe care să-i adunăm întro grădiniţă, sau măcar întrun centru cu o curte îngrădită, cu un leagăn şi două
balansoare”, a sugerat un
localnic. „Uite, să zicem că
facem un efort şi amenajăm
la primăvară un parc de
joacă pentru copii. Cât credeţi că va rezista până să fie
distrus? Peste tot unde am
făcut parcuri s-au furat până
şi şuruburile. La Uricani şi
Corneşti balansoarele au
dispărut complet. Nu cred
că aici ar fi altfel”, a replicat
primarul
Dan
Niţă.
Problema înfiinţării unei
grădiniţe pentru copiii din
Găureni a rămas în discuţie.

plus să se pună pe carte. Nu
trebui decât să obţină rezultate bune la învăţătură, ca să
ajungă într-o zi şi ei studenţi
şi, de ce nu, să aplice la
acest program care le poate
deschide oportunităţi frumoase în carieră”, a declarat
prof. Timu.
Mic spectacol
de muzică şi poezie
Oaspeţii americani au
avut plăcuta surpriză ca la
finalul întâlnirii cu elevii de
la Liceul Agricol să asiste la
un mic spectacol de muzică
şi poezie, cu tematica „.. şi
totuşi vine toamna”, susţinut de membrii trupei de
teatru Kamadeva. Poezia şi
muzica folk au aşternut un
val de melancolie printre cei
prezenţi. O prestaţie frumoasă au avut şi elevele
Rotari Antonina (cl. a X-a
C) şi Mustia Andra (cl. a
IX-a B) care au interpretat
muzică folk. Decorul de
toamnă a fost realizat de
elevi cu ajutorul prof.
Petrescu Casiana.
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„Poezia de colorat” - la grădiniţa Miroslava
• Impresiile de iubire
– poveste – poezie –
desen ale artistei
Maria Florea
Moment emoţionant la
grădiniţa
Miroslava!
Revenită în universul copilăriei, artista şi scriitoarea
Maria Florea şi-a lansat ultima carte de poveşti, poezii
şi desene, intitulată „Poezia
de colorat”. Evenimentul a
avut loc pe 28 octombrie,
într-un cadru festiv care a
adunat laolaltă prichindei şi
oameni mari, la masa de
colorat. S-au spus poveşti
vechi şi noi, fiecare micuţ a
avut creioanele lui de colorat iar la final (pentru ca
totul să fie perfect!) toţi s-au
bucurat de un mic dulce. „A
fost ca o întoarcere în timp.
Pentru o clipă, am resimţit
emoţia fetiţei care se uita pe

fereastră după aripi de
păsări sau raze de soare
jucăuşe”, povesteşte emoţionată Maria Florea. Drept
pentru care ne-a şi trimis,
spre publicare, următoarele
gânduri:
M-am întors la grădiniţă!
De astă dată singură, fără
să mă ţină ai mei de mânuţe,
pentru a prezenta o dragă
realizare a mea, şi anume
cărţile pentru copii „Poezia
de colorat”, vol. 1 şi vol. 2.
La ora 11.00 mă aşteptau
două doamne în spatele uşii
de la intrare. Eu mă oprisem
un pic la poartă. Eliminam
mintal orice alt gând străin a
ceea ce urma să mi se
întâmple. Reintram în grădiniţa mea şi trecuseră câteva „sute de ani” buni de
când mă duceau ai mei să
mai socializez şi eu. Închi-

Maria Florea este absolventă a Şcolii Normale
Vasile Lupu din Iaşi şi a profesat timp de 9 ani ca
învăţătoare la Şcoala Generală nr. 40 „Nicolae
Iorga” şi Şcoala Generală nr. 36 „Vasile Conta”.
Experienţa la catedră, dar şi cunoştinţele de desen
şi culoare dobândite la Universitatea de Arte
„George Enescu” Iaşi, i-au permis să debuteze în
literatura pentru copii, nu doar cu o carte, ci cu
două, acestea completându-se armonios.

puiţi-vă fetiţa blondă cu
ochi albaştri care rămâne
întotdeauna în urma rândului, pe care o strigi de câteva ori şi tot nu-ţi răspunde
chiar dacă aude bine, pe
care o aşezi cu mâna într-un
loc şi tot acolo o găseşti,
care se uită pe fereastră
după aripi de păsări sau raze
de soare jucăuşe. Cam aşa
eram eu pe vremea grădiniţei.
M-a luat în braţe o
doamnă zâmbitoare, pupându-mă apăsat pe obraji:
„Maria, eşti neschimbată! Sunt eu, doamna ta educatoare, Lenuţa!”.

Zilele Şcolii Corneşti
• Luni, 16 noiembrie,
la Şcoala Gimnazială
„Dimitrie Anghel” din
Corneşti a fost mare
sărbătoare! Instituită
după numele patronului spiritual, poetul
Dimitrie Anghel, Ziua
Şcolii din Corneşti a
reunit elevi şi cadre
didactice atât de la
„centru” cât şi din
structurile Proselnici
şi Ciurbesti.
A fost o serbare dedicată
toamnei, frumos prilej pentru fiecare copil al acestei

structuri şcolare de a-şi
pune în valoare talentele
artistice (măşti, dovleci ciopliţi ornamental, desene)
dar şi sportive. Iată programul complet al manifestărilori:

- “Te crezi destept?” –
concurs de cultură generală;
- “Bostanii toamnei!” –
concurs de pricepere şi
imaginaţie”;
- “Măşti şi carnaval!” –
atelier de creaţie;

liberă să fiu eu.
Micuţii erau frumoşi ca
nişte păpuşi. M-am văzut
chiar pe mine la un moment
dat în înşiruirea furnicuţelor
care veneau să mă asculte.
Am aşteptat să îşi aşeze
scăunelele în sala mare. Ca
la teatru! Nu aveam emoţii
deloc. Chiar deloc. Mă simţeam binevenită şi încurajată. Le-am povestit despre
cărţi şi apoi le-am dezvăluit
că eu sunt chiar cea care a
scris poeziile hazlii şi a
făcut desenele pe care ei le
vor colora. S-au animat mai
tare când au început să
mănânce gogoşele cu picături de ciocolată. Vorba-i

- “Joc şi mişcare” – competiţii sportive;
- “Parada costumelor de
Halloween!” – concurs de
creaţie vestimentară;
- “Obiceiuri şi superstiţii
de Sf. Dumitru” – proiecţii;
- “Ziua Armatei Române
în cuvinte şi filme”! – proiecţii.
“Atât timp cât ne vom
onora înaintaşii, le vom respecta memoria şi vom lua
exemplul bun de la ei. Sunt
şanse ca actuala generaţie,
cât şi cele ce vor urma, să se
dezvolte în armonie cu trecutul şi cu exigenţele viitorului”, a declarat prof. Ilie
Apostol, directorul şcolii.
Totul s-a încheiat cu o
slujbă de sfinţire a bustului
„poetului florilor” de
curând dezvelit. La mulţi
ani, şcoală, elevi şi profesori! La mulţi ani, Corneşti!

Fii tânăr, fii verde!

Raid prin muzeele Iaşului
Sâmbătă, 14 noiembrie, un grup de elevi ai Şcolii
Gimnaziale „Dimitrie Anghel” din Corneşti a vizitat mai
multe obiective turistice din municipiul Iaşi, printre care:
- Muzeul Universităţii „Al.I. Cuza”;
- Muzeul Unirii;
- Muzeul de Ştiinte ale Naturii;
- Muzeul Kogălniceanu;
- Grădina Botanică
- Turnul Mănăstirii Golia.
Acţiunea a fost organizată de prof. Ciubotaru Adriana
(geografie) şi prof. Braşoveanu Ştefan (istorie). „A fost o
acţiune foarte bine primită de elevi, pentru că au avut posibilitatea de a vizita nişte obiective interesante şi reprezentative pentru istoria acestor locuri. Încurajam acest gen de

vorbă, dar mâncarea e baza
când trebuie să creşti!
Mă sfătuisem cu doamnele să le dau foile de colorat abia după ce se vor spăla
pe mânuţe. Un puştiulică de
la grupa mică de tot, care nu
participase la prezentare, se
vede treaba că „mirosise” el
cumva evenimentul ”interzis” pentru copii mai mici,
plângând, mi-a cerut o foaie
de colorat cu poezie.
Perspicace! Ne surprind
puştii şi bine fac. E atât de
bine când mergi la grădi şi
te simţi ca acasă… Mami,
mai vreau la grădiniţă!
Maria Florea

M-am uitat la ea şi am
încercat să regăsesc o figură
cunoscută. Despre grădiniţă
îmi amintesc culorile cuburilor de lemn si ale pieselor
lego, ciorba de văcuţă pe
care nu reuşeam niciodată
să o pap toată pentru că mă
uitam fascinata la strălucirea cerculeţelor de grăsime,
până când se răcea, băieţii
care alergau cu avioanele în
aer, fetiţele cu şorţuleţe
albastre şi guleraşe albe
apretate, legănând păpuşi.
Înăuntru am regăsit căldura
cuibului şi culoarile jucăuşe
de altă dată. Doamnele educatoare erau atât de prietenoase, încât m-am simţit

activităţi extraşcolare care, pe lângă faptul că sunt plăcute
si relaxante, au menirea de a deschide orizontul de cunoaştere al copiilor”, a declarat prof. Ilie Apostol, directorul
şcolii.

• Elevii Liceului
Agricol “Mihail
Kogălniceanu” au
plantat diverse specii
de arbori pentru a
marca 184 ani de
tradiţie în educaţie
Sustenabilitatea proiectului “Eco – Fii tânăr, fii
verde”, care a obţinut locul
III pe ţară la concursul
naţional al proiectelor de
mediu
desfăşurat
la
Muncel, s-a materializat
prin activităţi de plantare a
unor specii de arbori (peste
100) din subîncrengătura
Gimnospermae (Conifere)
în perioada 2-7 noiembrie
marcând astfel sărbătorirea
a 184 de ani de tradiţie în
educaţie
la
Liceul
Tehnologic Agricol ,,Mihail
Kogălniceanu”, Miroslava.
Speciile de arbori au fost

obţinute în cadrul unui protocol de parteneriat între
Liceul Tehnologic Agricol
,,Mihail Kogălniceanu”,
Miroslava şi Pepiniera
Galata, protocol în cadrul
căruia şi elevii şcolii noastre au participat la activităţi
de împădurire atât pe raza
comunei, cât şi a judeţului
Iaşi. “În vederea plantării,
elevii noştri au fost instruiţi
la orele de laborator ale
modulului «Elemente de
ecologie şi conservarea
mediului» respectând astfel
cerinţele faţă de factorii de
mediu ai arborilor care au
fost plantaţi.
Activitatea noastră a
venit astfel şi în întâmpinarea nevoii de conservare a
biodiversităţii şi îmbogăţire
a fondului de specii de plante, dar şi a speciilor de animale care vor găsi aici habitatul potrivit.
Prof. Mihăilă Felicia
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LIDER ABSOLUT ÎN MECIURILE DE ACASĂ

Selecţie fotbal juniori

Victorie clară: Ştiinţa
Miroslava -FC Zagon: 3-0!
• Tudorel Tudorache e
golgeterul seriei I
Sâmbătă, 21 noiembrie, Ştiinta
Miroslava s-a impus fără niciun fel de
probleme în ultima etapă a turului de
campionat, scor 3-0 împotriva lui FC
Zagon, reuşind astfel să adune nişte
cifre frumoase în dreptul său. Pe lângă
faptul că echipa noastră a reuşit să îşi
păstreze intactă media de 3 goluri per
meci (înscrise pe teren propriu), la noi
se află, de asemenea, şi golgeterul
Seriei 1. Tudorel Tudorache şi-a trecut în cont o triplă, detaşându-se în
clasamentul golgeterilor seriei cu un
total de 11 goluri în 13 meciuri disputate. Mai mult, Ştiinţa Miroslava
rămâne şi după această rundă singura
echipă fără gol încasat în partidele
disputate la baza sportivă de la
Uricani.
Soarta celor 3 puncte puse în joc a
reprezentat o problemă pentru Ştiinţa
timp de doar 20 de minute. Pe fondul
unei pătrunderi în flancul stâng a lui
Adrian Sasu, Tudorel Tudorache a
speculat o greşeală a portarului Torok
şi a deschis scorul printr-o reluare
simplă din apropiere.
A urmat o sarabandă de ocazii la
poarta Zagonului, cu Sasu, Tudorache
şi Săriţanu în situaţii iminente de gol.
Dacă Sasu (22′) l-a luat la ţintă pe
portarul oaspeţilor în prima faza, fundaşii Zagonului au fost nevoiţi să
scoată în două rânduri de pe linia porţii în faţa atacantului Tudorache (23′)
şi a stoperului Andrei Săriţanu (23′).
Nici căpitanul Ghiarasim nu a fost
mai precis în fata buturilor adverse, în
minutul 30, urmat fiind de Tudorache
(31).
Cu cinci minute înainte de pauză,
Tudorache a adus liniştea de care avea
nevoie Ştiinţa pentru a pregăti repriza

Clubul Sportiv Ştiinţa Miroslava organizează selecţie pentru toţii copiii născuţi între anii
2001 – 2008.
Selecţiile se vor face la Sala Polivalentă a
comunei Miroslava, până la data de 10 decembrie 2015, după următorul program:
- Luni, ora 8:00
- Miercuri, ora 13:30;
- Joi, ora 13:30;
- Vineri, ora 8:00.
Detalii, la telefon: 0766-225.866 (Dulceanu
Silviu), 0757-274.011 (Săriţeanu Andrei),
0762-472.269 (Geoacăş Ionuţ).

ŞAH

secundă. George Maxim a centrat perfect pentru Tudorache, care l-a „judecat” pe Torok din câţiva metri.
Tudorel Tudorache a fost şi la originea principalelor ocazii ale Ştiinţei
din repriza secunda, în condiţiile în
care adversarul nu a emis prea multe
pretenţii la poarta apărată de Ionut
Geoacăş. După o nouă ocazie rarisimă, înregistrată în minutul 77,
Tudorache a stabilit scorul final, 3-0,
cu puţine minute înainte de ultimul
fluier al arbitrului Marius Diaconu,
din Roman. A fost vorba de un şut plasat din interiorul careului, gol în urma
căruia Tudorel Tudorache s-a înscris
cu şanse reale la obţinerea acestui trofeu individual (golgeterul Seriei 1).
Au mai evoluat pentru formaţia
noastră: Adrian Amarinei (Baciu 46′),
Valentin Croitoriu (Izmană 73′) şi
portarul Cosmin Bîrlădeanu (Geoacăş
82′). Ştiinţa Miroslava a încheiat turul
de campionat pe locul 4, la doar 1
punct distanţă de podium. Clasamentul
este condus de Sepsi Sfântu Gheorghe
(33 puncte), urmată de Olimpia
Râmnicu Sărat (29) şi Petrotub Roman
(27).

Declaraţii după
încheierea partidei

Cupa Radio - rezultate
notabile pentru
CS Ştiinţa Miroslava

Ştiinţa Miroslava: Geoacăş, Loghin,
Săriţanu, Gheorghiu, Maxim, Izmană,
Baciu, Botezatu, Sasu, Ghiarasim şi
Tudorache. Rezerve: Bîrlădeanu, Simon,
Croitoriu, Chetroşanu, Amarinei, Tăcuţanu
şi Pălăduţă.
FC Zagon: Torok, Peter, Iordache,
Iakab, Mândru, Brujan, Cocan, Andrei,
Sănduleac, Paraschiv şi Galan. Rezerve:
Istrate şi Rosca.
Brigada de arbitri: Marius Diaconu
(Roman), Ionel Tănasă (Botoşani) şi Ionuţ
Răzvan Andrei (Piatra Neamţ).
Observatori: Horia Abrudan (Bacău) şi
Vasile Vamanu (Piatra Neamţ).

În perioada 5-8 noiembrie 2015, la Colegiul
Naţional
“Garabet
Ibrăileanu” din Iaşi s-a
desfăşurat Cupa Radio la
Şah, concurs naţional de
şah la care au participat
copii de la cluburi din Iaşi,
Piatra Neamţ, Suceava,
Vaslui, Galaţi, Bucureşti,
Craiova şi Deva.
Şahiştii de la CS Ştiinţa
Miroslava au fost prezenţi
la această importantă competiţie şi au obţinut rezultate notabile, după cum urmează:
- Open general B, pentru jucători legitimati până în 12
ani: Andrei Donici a obţinut locul 5, cu 4 puncte la grupa
“băieţi 8 ani” (grupa la care au participat cei mai valoroşi
jucători din ţară!) iar la grupa copii < 1001 punctaj CIV,
Maria Apostol a ocupat locul 1, cu 3 puncte!
- Open general C, pentru jucători nelegitimati pâna în 12
ani: s-au remarcat şi au obţinut menţiuni Lorenzo Lupu,
Andreea Molocea, Cezar Buchilă, Maria Andreiaş, Iustin
Raclaru, Ioana Andreiaş şi Matei Chirieac.
Toţi copiii din Miroslava au fost răsplătiţi cu diplome şi
medalii.

Ioan Tărâţă (stiintamiroslava.ro)

Prof. Apostol Alin

Antrenorul Cristian Ungureanu:
“Sunt foarte mulţumit de această victorie şi de faptul că am reuşit să
încheiem turul într-o notă pozitivă,
dătătoare de speranţe pentru partea a
doua a campionatului. Sunt, de asemenea, încântat de faptul că poarta
noastră a rămas intactă şi după
această etapă. Urmează două săptămâni de antrenamente şi apoi o binemeritată vacanţă pentru băieţi”

Croitoru Dumitriţa şi Ambrose Radu - bobocii ediţiei 2015
• Balul Bobocilor, la Liceul
Agricol “Mihail
Kogălniceanu”
Aşteptat cu nerăbdare atât de
profesori, cât şi de elevi, Balul
Bobocilor de la Liceul Agricol
Miroslava a fost, în egală măsură, prilej de cunoaştere pentru
noii veniţi în această unitate de
învăţământ, dar şi unul de socializare pentru elevii din clasele
mai mari. Evenimentul a avut loc
în seara de marţi, 10 noiembrie,
în
incinta
Resturantului
“Classic” (la etajul 1, deasupra
alimentarei “La doi paşi”) din
Miroslava.
Peste 200 elevi şi foşti absolvenţi ai şcolii, împreună cu profesorii lor, au fost parte componentă a unui program artistic
interactiv, cu muzică şi poezie,
concursuri de dans sau pe diverse tematici. Au fost multe haine
frumoase, mulţi copii frumoşi,
multă veselie…

Spre deosebire de alte ediţii,
balul din acest an (parte integrantă a programului dedicat Zilelor
Liceului) s-a desfăşurat cu un
larg sprijin din partea comunităţii
locale şi de sponsori generoşi,
care au pus la dispoziţie premii
în bani şi produse cosmetice.
În competiţia pentru titlul de
Miss şi Mister Boboc s-au înscris
16 elevi din clasele a IX-a, toate
etapele concursului fiind organizate cu sprijinul doamnei profesor Silvia Nedelciuc. În urma
concursului, titlulurile de Miss şi
Mister au fost obţinute de
Croitoru Dumitriţa (clasa a IX-a
C) şi Ambrose Radu (clasa a IXa A).
“Dincolo de intervenţiile de
calitate ale candidaţilor, au existat şi momente artistice susţinute
de elevii noştri talentaţi. A fost
un recital reuşit de poezie şi miau plăcut interpretările Antoninei
Rotari (clasa a X-a C) şi Mustia
Andra (clasa a IX-a B). Am
urmărit cu interes interpretările

de muzică folk ale Mirabelei
Petrovici şi ale Teodorei
Vrânceanu (cl. a X-a B) precum
şi interpretările de excepţie ale
lui Andi Adriucă, fost elev al
liceului nostru actualmente student la Facultatea de Teatru din
Iaşi, care a recitat un monolog şi
o fabulă”, povesteşte prof. Oana
Simionovici.
Pentru că a fost un moment
reuşit, conducerea Licerului
Agricol “Mihail Kogălniceanu”
mulţumeşte Primăriei Comunei
Miroslava şi Poliţiei Locale pentru sprijinul acordat, proprietarilor Restaurantului “Classc” precum şi sponsorilor acţiunii:
Patiseria Mirro Bello, Bejenaru
Studio, Pizzeria Alila, Avon.
Evenimentul a fost coordonat,
aşa cum a devenit deja o tradiţie,
de elevii claselor terminale, sub
îndrumarea dir. Adj. prof. Timu
C-tin, consilier educativ prof.
Simionovici
Oana,
prof.
Andriuca Anamaria,
prof.
Nedelciuc Silvia.

