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Asfaltări masive în Miroslava
Începând cu acest an, Primăria comunei
Miroslava îşi propune să demareze un amplu
program de asfaltări care, odată încheiat, va
asigura condiţii de circulaţie civilizate pe
toate drumurile şi căile de acces din comună.
“Programul se derulează pe o perioadă de
trei ani iar ordinea de execuţia a acestor
lucrări de modernizare se va stabili în
perioada imediat următoare, în funcţie de
complexitatea lucrărilor şi de situaţia
întâlnită în teren”, a declarat ing. Violeta
Iftimie, consilier în cadrul compartimentului
de investiţii al Primăriei Miroslava. Valoarea
totală a proiectului este de 28.705.000 lei
(fără TVA) iar costurile acestuia vor fi
suportate din resursele proprii ale comunei.
În total este vorba de 37,326 km de drum
asfaltat iar străzile propuse pentru
modernizare sunt următoarele. Lista cu
străzile şi căile de acces care vor fi asfaltate
o găsiţi în PAGINA 3!

Apă în toată comuna!

Întâlnirile primarului cu
cetăţenii continuă!
• Având în vedere că seria de
întâlniri cu cetăţenii, iniţiată de
primarul Dan Niţă la sfârşitul
anului trecut, s-a dovedit foarte
utilă la elaborarea proiectului
de buget al comunei Miroslava
pe anul 2016, dialogurile vor
continua şi în acest an.

• Beneficiarii proiectului de extindere a sistemului de alimentare cu
apă potabilă, printr-un proiect
POS Mediu, în valoare de 8,5
milioane lei, sunt locuitorii din
Dancaş, Corneşti, Proselnici,
Miroslava Vale, Găureni, Uricani,
Valea Ursului
Marţi, 29 decembrie, a avut loc
conferinţa de presă dedicată închiderii
unuia dintre cele mai importante obiective
investiţionale din Miroslava, cu finanţare
europeană – „Extindere Sistem de
Alimentare cu Apă Potabilă în Comuna
Miroslava, judeţul Iaşi, cod SMIS –
CSNR59543”. Este vorba de finalizarea

un proiect de infrastructură, în valoare de
8.575.422 lei (fără TVA), din care
6.264.358 lei reprezintă valoarea eligibilă
a proiectului (5.522.659 lei acordaţi de
Fondul de Coeziune, 679.055 lei alocaţie
de la bugetul de stat şi 62.644 lei
contribuţia eligibilă a beneficiarului,
respectiv Primăria Miroslava).
Proiectul vizează alimentarea cu apă
potabilă a localităţilor: Corneşti,
Proselnici, Dancaş, Miroslava (zona
nord), Găureni, Uricani, Valea Ursului,
având ca destinatari estimaţi 1.359
gospodării, agenţi economici şi instituţii
publice şi un număr total de 3.871
persoane, ceea ce reprezintă 26,45% din
totalul de 14.630 locuitori ai comunei
Miroslava. (AMĂNUNTE ÎN PAGINA 3)

Administraţia publică locală încearcă, în
acest mod, să implice comunitatea locală în
proiecte de maxim interes, încurajând
iniţiativa. „În realizarea obiectivelor noastre
chiar avem nevoie de persoane cu iniţiativă şi
sunt sigur că în comuna Miroslava nu ducem
lipsă de oameni cu idei. Trebuie doar să ştim
ce se doreşte la nivel local, în fiecare sat în
parte, ca să vedem ce avem de făcut. Apoi,
dacă ideile sunt bune, vom găsi şi resursele
necesare pentru a le pune ideile în aplicare”,
a declarat primarul Dan Niţă.
Pentru luna februarie, primarul Dan Niţă
şi-a propus să se întâlnească cu oamenii din
comuna Miroslava, după următorul program:
• Luni, 1 februarie, ora 17:15, Uricani – la
şcoală;
• Marţi, 2 februarie, ora 17:15, Găureni –
la biserică;
• Miercuri, 3 februarie, ora 17:15,
Voroveşti – la şcoală;

• Joi, 4 februarie, ora 17:15, Brătuleni – la
şcoală;
• Vineri, 5 februarie, ora 17:00, Balciu – la
Casa de Prăznuire;
• Luni, 8 februarie, ora 17:00, Valea
Ursului – la Casa de Prăznuire;
• Marţi, 9 februarie, ora 17:15, Proselnici
– la şcoală;
• Miercuri, 10 februarie, ora 17:15,
Corneşti – la şcoală;
• Joi, 11 februarie, ora 17:15, Dancaş – la
biserică;
• Vineri, 12 februarie, ora 17:15, Ciurbeşti
– la şcoală;
• Luni, 15 februarie, ora 17:15, Horpaz –
la şcoală;
• Marţi, 16 februarie, ora 17:15, Valea
Adâncă Veche – la şcoală;
• Miercuri, 17 februarie, ora 17:15, Valea
Adâncă Nouă – urmează a fi stabilită
locaţia;
• Joi, 18 februarie, ora 17:15, Miroslava –
Primărie.
Este posibil ca din motive neprevăzute sau
cazuri de forţă majoră ce nu ţin de voinţa primarului, oricare dintre întâlnirile planificate
mai sus să fie contramandată. În această
situaţie, cetăţenii din localitatea respectivă
vor fi anunţaţi asupra orei şi locaţiei când va
avea loc următoarea întâlnire. Vă mulţumim
tuturor pentru înţelegere şi vă aşteptăm cu
ideile şi propunerile dumneavoastră!

Poliţia Locală Miroslava Tel.: 0751-251.513
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Piaţa satului
 Vând doi tauri. Miroslava, str. Olga Sturdza nr. 47.
Telefon: 0743-548.176. (fam. Croitoru Petru)
 Vând vin roşu căpşunică şi tămâioasă românească.
Preţ negociabil. Telefon: 0751-881.294
 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!

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)

Servicii medicale

 Kinetoterapeut autorizat efectuez kinetoterapie, fizio-

terapie (curenţi şi ultrasunet) şi masaj la domiciliu.
Telefon 0745-952.667.

Matrimoniale

 Domn, 41 de ani, divorţat; şaten, ochi albaştri, 1.80,
75 kg., serios şi liniştit, doresc să cunosc d-nă/d-ră serioasă pentru prietenie de lungă durată/căsătorie. Telefon:
0749-568.796, e-mail: daniel.grigore74@gmail.com
 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.

Pierderi

 Pierdut câine, femelă fox terrier -

Rona, vârsta 10 ani, în data de
01.01.2016, din cauza zgomotului de
petarde pe str. Pepinierei, sat Valea
Adâncă, Miroslava, Iaşi. Un sufleţel
pierdut! Este bolnavă! Vă rog ajutaţi-o
să revină la căsuţa sa, apelându-mă la
telefon 0764-447.476. Vă mulţumesc!

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.

Locuri de muncă

 Tess Industrie angajează personal calificat/necalificat

pentru punctul de lucru Miroslava. Căutăm operator
bandă/prestator, ambalator. Informaţii şi aplicaţii la 0752015.961, sau resurseumane@tessindustrie.ro. Puteţi depune CV dumneavoastră direct la sediul firmei TESS
Conex: str. Principală 68, Miroslava, Iaşi, sau la departamentul de resurse umane: Aurel Vlaicu, nr.77, Iaşi. Te
aşteptăm în echipa noastră!

Editor: Florin Antohi
Tipografie: Adevarul Holding SA
Contact: 0748-013.063
Email: redactia.mesagerul@gmail.com

Mesagerul

Utile

Normative ale Consiliului Local
În şedinţa de Consiliu Local, din data de 15 decembrie 2015,
au fost dezbătute şi aprobate următoarele proiecte de normative locale:
• 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 aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în T 64, P1/2 (2946/11/1/2), 2/2 (2946/11/2/2), NC
2476/2, P1/3 (2946/11/1/3), NC 2476/3, având suprafaţa de 998 mp,
intravilan Valea Adîncă, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, beneficiarPEGESCU CLIM DIANA ANDREEA;
• Hotărâre privind aprobarea reorganizării în anul școlar 20652017 a rețelei scolare din învățământul preunivesitar de stat, de pe
raza Unitatii Administrativ Teritoriale Miroslava, județul Iași;
• Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în T 66, P1A, 2DR, NC 80167, P (1/32/6)/2(2973/1/4/3-2973/1/5/6), NC1914/6/2, având suprafaţa de
3808 mp, intravilan Valea Adîncă, str. Principală nr.47A, comuna
Miroslava, judeţul Iaşi, beneficiari-IONESCU GICU SORIN şi
FLORIŢA;
• Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru
terenul situat în T9, P 1V, NC 72918, P 1V, NC 62667, având suprafaţa de 20.724 mp, intravilan extins al satului Uricani, conform PUG
extins al comunei Miroslava, judeţul Iaşi, beneficiar-ASOCIAŢIA
ELIYTIS 2014 –Iaşi;
• Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru
terenul situat în T63, P (1-1-1-1-1)/2(2878/2/16/1-2878/2/16/5), NC
(1737-1738-1739-1740-1741)/2, 1A, NC 1816/1/3, 1A, NC
1816/1/2, având suprafaţa de 2217 mp, extravilan comuna
Miroslava, judeţul Iaşi, beneficiar-NIŢĂ CONSTANTIN CRISTIAN;
• Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL Miroslava
nr.160/29.10.2015, în sensul înscrierii corecte a numărului contractului de finanţare nerambursabilă;
• Hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului,
pentru obiectivul de investiţii «MODERNIZARE DRUMURI DE

EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA MIROSLAVA,
JUDEȚUL IAȘI»;
• Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice,
faza Studiu de Fezabilitate (SF), pentru obiectivul de investiţii
«MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL
DIN SAT BALCIU, COMUNA MIROSLAVA, JUDEŢUL IAŞI»;
• Hotărâre privind implementarea proiectului «MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT BALCIU, COMUNA MIROSLAVA, JUDEŢUL IAŞI»;
• Hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor
publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2016;
• Hotărâre privind încetarea contractului de închiriere
nr.300/18.01.2005, încheiat între Consiliul Local Miroslava și SC
Complex Hotelier Unirea SA, pentru suprafața de 8 mp, situată pe
Drumul Naţional nr.28, ruta Iaşi-Târgu Frumos, cota 63/320
dreapta, T12, P547, zona Metro, aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Miroslava 2015;
• Hotărâre privind acordul pentru instituirea ipotecii imobiliare
asupra construcţiei ce urmează a fi edificată de către SC TOP MASTER LTD SRL pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.26217/08.10.2015 şi acordarea dreptului de superficie.

Recomandări pentru preluarea gunoiului menajer
Pentru a preveni încurcăturile şi stresul inutil, operatorul local de salubritate SC
Dermat Cons SRL îi roagă pe cetăţeni să respecte întocmai programul de preluare
a gunoiului menajer, stabilit de comun acord cu aceştia. În ziua când se ridică
gunoiul, pubela trebuie scoasă în stradă, nu lăsată în curte. De asemenea operatorul de salubritate mai recomandă ca pubela să nu fie scoasă cu o zi înainte, pentru
ca aceasta să nu fie răscolită de boschetari sau câini comunitari şi împrăştiată în
drum. În perioada 31 decembrie – 3 ianuarie, din cauze meteo, autoutilitarele de
transport al gunoiului menajer au fost defecte. SC Dermat Cons SRL îşi cere scuze
pentru disconfortul creat.

Campanie de colectare a deşeurilor electrice
Campania de colectare a deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice continuă. Orice deţinător de asemenea deşeuri se poate debarasa de ele, gratuit, la oricare dintre cele două centre special amenajate: în containerul din spatele Primăriei
Miroslava, sau în locul special amenajat la primăria veche din Balciu. Programul
acestor centre de colectare este, zilnic, între orele 8:00 – 16:00, excepţie făcând zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale. „Având în vedere că acest gen de deşeuri au un regim special, îi rugăm pe cetăţeni să nu le arunce în pubela de gunoi
menajer, ci să le depună la centrele de colectare. De aici vor fi preluate şi reciclate.
Preluarea e gratuită şi nu se plăteşte nicio compensaţie pentru ele”, a precizat Corina
Darabană, consilier în cadrul compartimentului ecologic al Primăriei Miroslava.

Au început punerile în posesie!
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 165/2013, pentru finalizarea procesului de punere în posesie în comuna Miroslava, autoritatea locală a stabilit ordinea şi graficul de lucru, după cum
urmează:
• În primul rând vor fi puse în posesie persoanele care au obţinut pe calea instanţei dreptul de a obliga comisia locală de fond
funciar la punerea în posesie, prin hotărâre judecătorească;
• Punerile în posesie cu hotărâri emise de comisia judeţeană
se fac în ordinea alfabetică a satelor, a persoanelor şi în ordinea
cronologică a cererilor formulate în temeiul Legilor fondului funciar.
Astfel, cetăţenii localităţii Balciu care deţin teren fără forme
legale sunt aşteptaţi în aceste zile la Primăria comunei Miroslava
în vederea formulării cererii de punere în posesie. La cererea de
punere în posesie vor fi ataşate copii după următoarele documente:
- Copie carte de identitate; certificate de naştere, certificate de
căsătorie (acolo unde este cazul);
- Copie certificat de deces, acolo unde autorul dreptului de
proprietate nu mai este în viaţă;
- Anexa 24 pentru deschiderea succesiunii în cazul în care nu
s-a făcut dezbaterea moştenirii;
- Copie certificate de moştenitor sau de calitate de moştenitor;
- Hotărâri judecătoreşti investite definitiv şi irevocabil sau orice
alte acte care pot fi de folos în soluţionarea dosarelor.
Menţionăm că pentru persoanele validate în temeiul Legii nr.
18/1991 la anexa nr.2b, punerile în posesie se vor efectua după
finalizarea tuturor reconstituirilor la nivelul UAT comuna
Miroslava.

Transcrieri (naşteri de copii din părinţi cu
domiciliul stabil în comuna Miroslava)
În perioada 15 decembrie 2015 – 20 ianuarie • Nicolas Rareş Bulgărescu (4 august 2015,
2016, la Oficiul de Stare Civilă al comunei Danemarca);
• Elena Luiza Dobrea (21 mai 2014, Italia);
Miroslava au fost înregistrate următoarele:
• Ştefan Costin (18 iulie 2012, Republica
Moldova).
Căsătorii
• Gheorghe Enache, cu Maria Andreia ŞurubaDecese
ru;
• Nicanor Costel Secrieru (50 ani, Voroveşti);
• Sorinel Gicu Popa, cu Raluca Oana Cucu.
• Gabriel Mihai Gavriluţă (31 ani, Horpaz);
Primăria comunei Miroslava le urează noilor • Mihai Costin (89 ani, Horpaz);
• Alexandru Gherasim (84, Miroslava);
familii „casă de piatră”!
• Ioan Macariu (93 ani, Miroslava);

Date de la starea civilă

NOU ÎN MIROSLAVA!
Extensii unghii cu gel sau gel pe unghia naturală,
produse de înaltă calitate la preţuri foarte accesibile
(inclus model, pietre, sclipici sau pictură manuală)!
Mă deplasez şi la domiciliul clientei.
Programări, la telefon: 0742-22.51.31.
Vă aştept să vă înfrumuseţaţi unghiuţele!

• Toader Mertic (75 ani, Brătuleni);
• Vasile Tartaru (24 ani, Brătuleni);
• Paraschiva Buinceanu (86 ani, Miroslava);
• Petrache Bumbătă (75 ani, Miroslava);
• Aurel Stoleru (61 ani, Voroveşti);
• Mihaela Joacă-Bine (48 ani, Uricani);
• Alexandru Arvinte (62 ani, Miroslava);
• Gheorghe Suciu (76 ani, Proselnici);
• Gheorghe Cocoveică (92 ani, Voroveşti);
• Mihai Puţuntică (83 ani, Balciu);
• Adela Măciucă (86 ani, Balciu).
Primăria comunei Miroslava le transmite
condoleanţe familiilor îndurerate!

Concesionarea păşunilor este obligatorie
Având în vedere că unii proprietari
ai unor efective de animale au concesionat păşune, dar au uitat să mai şi plătească redevenţa anuală, Primăria
Miroslava îi invită să se prezinte la
Biroul Unic şi să-şi plătească datoriile,
pentru a nu plăti penalităţi de întârziere.
De asemenea, persoanele fizice care

deţin animale şi le duc la păşunat clandestin sunt invitate să se prezinte la
Primăria Miroslava, să încheie contract
de concesiune, potrivit taxelor reglementate în HCL nr.176/2015. În caz
contrar sunt pasibile de amenzi al căror
cuantum este mult mai mare decât taxa
în sine.

Mesagerul
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Administraţie

Apă în toată Miroslava!
(continuare din pagina 1)
Proiectul POS Mediu în sine a fost dezvoltat
pe trei piloni principali:
1. Extindere sistem de alimentare cu apă în
localitatea Dancaş;
2. Extindere sistem de alimentare cu apă în
localităţile Miroslava (zona de nord), Gărureni,
Uricani şi Valea Ursului;
3. Extindere sistem de alimentare cu apă în
localităţile Corneşti şi Proselnici.

Se pot face branşamente
„Intenţia noastră de a racorda toate satele
componente ale comunei Miroslava la reţeaua de
apă potabilă a Iaşului e mai veche. Am început în
2014, când printr-o Hotărâre de Consiliu Local
am stabilit să extindem sistemul de alimentare cu
apă potabilă din resurse proprii. Am pornit la
treabă şi mai rămăseseră în urmă aceste 7 sate
care fac acum obiectul acestei inaugurări pe un
proiect POS Mediu. Aceste sisteme de alimentare cu apă potabilă devin operabile din momentul
autorizării lor. Asta înseamnă că toţi locuitorii
comunei prin dreptul cărora trece reţeaua de apă
îşi pot face branşamente”, a declarat, cu această
ocazie, Dan Niţă, primarul comunei Miroslava.

Apă de la Chiriţa şi Timişeşti
Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de
autoritatea locală, până în 2017 toţi locuitorii comunei Miroslava se vor putea branşa la
reţeaua de apă potabilă, pentru că acolo

unde extinderea pe POS Mediu s-a oprit,
restul reţelei va fi completată, în timp, din
resursele proprii ale Primăriei Miroslava.
Sursa de apă din care se alimentează reţeaua
de apă de la Miroslava este Chiriţa şi ocazional Timişeşti.

„Dacă ninge, avem cu ce interveni” Extinderi la reţeaua
toare cu lamă de deszăpezi• Pentru deszăpezirea
re, un tractor cu o sărăriţă de apă în Voroveşti
căilor de acces, Primăria
Miroslava dispune nu
doar de utilaje proprii,
dar şi de utilaje puse la
dispoziţie de firme private
Având în vedere sesizările
telefonice privind ordinea în
care se fac deszăpezirile în
comună, Primăria Miroslava
le reaminteşte cetăţenilor că
prioritare sunt străzile principale care deservesc transportul public de călători, şcolile
şi instituţiile publice. Pe drumurile private şi alte servituţi care nu se află în domeniul public al Primăriei
Miroslava, utilajele de deszăpezire nu intervin decât
dacă sunt cazuri de forţă
majoră. De asemenea, potri-

vit reglementărilor în vigoare, utilajele de deszăpezire
nu au voie să intervină pe
timp de viscol, pentru că atât
timp cât ninge şi bate vântul
orice intervenţie e inutilă.
Primăria Miroslava dispune în acest sens două trac-

pentru împrăştiat material
antiderapant, un buldoexcavator. „În afară de aceste utilaje proprii, mai avem un
contract cu firma Enviro
care are o maşină specială de
deszăpzire şi un utilaj de
împrăştiere a materialului
antiderapant. De asemenea
mai dispunem în caz de
necesitate de un autogreder,
pus la dispoziţie de firma
Strimark, pe care-l vom
folosi exclusiv la deszăpeziri. Deci, dacă ninge, avem
cu ce interveni”, a precizat
viceprimarul Vasile Bulbaşa.
Pentru
această
iarnă,
Primăria Miroslava a achiziţionat 400 tone de material
antiderapant, din care care a
folosit deja jumătate.

Lucrările de extindere a reţelei de apă deja existente continuă iar intenţia autorităţilor locale este ca
acolo unde reţeaua s-a oprit aceasta să fie prelungită
din resurse proprii, în aşa fel încât toţi locuitorii
comunei să beneficieze de apă potabilă.
Asemenea lucrări se fac în localitatea Voroveşti, pe
strada Pădurii, strada Viilor, strada Serelor, strada
Bisericii, strada Siliştei, strada Peptănari, strada Ion
Neculce, strada Profesor Dumitru Pricop, strada
Militari. În total este vorba de o extindere de reţea de
circa 1.400 m.
„Oamenii tot vin şi ne întreabă când vor avea şi ei
acces la apă, dar îi rugăm să aibă răbdare. Este iarnă
şi condiţiile meteo nu ne permit să facem nimic acum.
Estimăm că până la vară toţi solicitanţii vor avea
acces la apă”, a declarat Violeta Iftimie, consilier în
cadrul compartimentului de investiţii al Primăriei
Miroslava.

Asfaltări masive în Miroslava
După cum anunţam în pagina 1, în următorii trei ani vor fi modernizate (prin asfaltare)
următoarele străzi:
Brătuleni (1,305 km)
• Str. Bisericii Tr. 1 (0,191 km)
• Str. Bisericii Tr. 2 (0,402 km)
• Str. Malduri (0,260 km)
• Str. Pârâului (0,194 km)
• Str. Bahlui (0,258 km)
Uricani (5,974 km)
• Str. Nicolae Labiş (1,129 km)
• Str. Bazinelor (0,466 km)
• Str. Bahlui (0,291 km)
• Str. Eroilor (1,268 km)
• Str. Salcâmilor (0,253 km)
• Str. Miron Lupescu (0,364 km)
• Str. Nucilor (0,165 km)
• Str. Podgoriei (0,332 km)
• Str. Petrache Mertic (0,206 km)
• Str. Pădurii (0,823 km)
• Str. Bisericii (0,377 km)
• Str. Eroilor (0,300 km)
Găureni (0,759 km)
• Str. Antonie Ruset Vodă (0,759 km)
Miroslava şi Balciu (6,333 km)
• Str. Valea Miroslavei (stânga - 0,489 km)

• Str. Pădurii (0,593 km)
• Str. Stadionului (0,350 km)
• Str. Drenurilor (0,700 km)
• Str. Izvoarelor (0,548 km)
• Str. Viilor – Miroslava (0,441 km)
• Str. Gen. Emanoil Dascălu (0,256 km)
• Str. Gen. Emanoil Dascălu (0,386 km)
• Str. Gen. Emanoil Dascălu (0,217 km)
• Str. Viilor – Balciu (0,809 km)
• Str. Florilor (0,244 km)
• Str. Dealul Nucului (1,300 km)
Valea Adâncă (2,635 km)
• Str. Sub Coşere (0,235 km)
• Str. Florilor (0,449 km)
• Str. Atelierului (0,461 km)
• Str. Livezilor (1,021 km)
• Str. Laţcu Vodă (0,469 km)
Proselnici (3,937 km)
• Str. Prunului (0,195 km)
• Înv. Cernescu Vasile (1,000 km)
• Str. Movilă (0,188 km)
• Str. Belcia (0,351 km)
• Str. Islazului (0,708 km)
• Str. Islazului (continuare - 0,345 km)
• Str. Theodor Palade (Pădurii - 0,860 km)
• Str. Verde (0,131 km)
• Fundac Salcâm (0,159 km)

Ciurbeşti (3,125 km)
• Str. Pădurii (0,285 km)
• Str. Rozelor (0,459 km)
• Str. Tineretului (0,299 km)
• Str. Recea (0,164 km)
• Str. Viilor (0,403 km)
• Str. Parcului (0,190 km)
• Str. Imaşului (0,350 km)
• Str. Prof. Nicolae Hârţan (1,065 km)
Corneşti (3,235 km)
• Str. Sălciilor (0,300 km)
• Str. Bisericii (0,489 km)
• Str. Dealu Popii (0,823 km)
• Str. Pădurea Surda (1,135 km)
• Str. Înfundată (0,488 km)
Dancaş (2,538 km)
• Str. Şcolii (1,722 km)
• Str. Pădurea Surda (0,606 km)

• Str. Pădurii (0,816 km)
Horpaz (1,904 km)
• Str. Principală (continuare - 1,536 km)
• Str. Unirii (0,368 km)
Voroveşti (4,885 km)
• Str. Livezilor (0,080 km)
• Str. Stânii (0,303 km)
• Str. Bisericii (0,458 km)
• Str. Mărului (0,187 km)
• Str. Haznalei (0,172 km)
• Str. Părului (0,256 km)
• Str. Cicoarei (0,165 km)
• Str. Viilor (0,432 km)
• Str. Silişte Tr. 1 (0,438 km)
• Str. Silişte Tr. 2 (0,488 km)
• Str. Pârâului (0,314 km)
• Str. Buzamet (1,234 km)
• Str. Serelor (0,358 km)

Bani de la
AJPIS
Compartimentul de Asistenţă
Socială din cadrul Primăriei
Miroslava anunţă că în evidenţele
AJPIS Iaşi, mai multe persoane, rezidente în comuna Miroslava, figurează cu diverse sume de bani pe care
trebuiau să le încaseze pentru diverse
servicii sociale.
Pentru repunerea în plată a beneficiilor sociale neachitate, respectivele
persoane trebuie să se prezinte la
sediul AJPIS Iaşi, din strada
Străpungere Silvestru, nr. 1, bl. L 6-7,
cu o cerere şi o copie după Cartea de
Identitate.
Pentru a evita returnarea sumelor
neachitate de la poştă, persoanele în
cauză pot deschide un cot bancar la
oricare dintre băncile care au convenţii încheiate cu AJPIS Iaşi, pentru a-şi
primi lunar drepturile de care beneficiază.
Comuna Miroslava figurează cu
53 de persoane care au de încasat
diferite sume de bani de la AJPIS
Iaşi, după cum urmează:
- Burdun Nicoleta Georgiana
(Horpaz);
- Irimia Daniela (Miroslava);
- Pricop Neculai (Uricani);
- Ajidaucei Neculai (Corneşti);
- Alexandrescu Gabriel Constantin
(Horpaz);
- Amarandei Elena (Ciurbeşti);
- Andriescu Constantin (Horpaz);
- Andriescu Petru (Ciurbeşti);
- Anuşca Corneliu (Ciurbeşti);
- Apetrei Marian (Horpaz);
- Bălan Florentina (Ciurbeşti);
- Bălan Ioan (Horpaz);
- Blagoci Daniela (Valea Adâncă);
- Cănănău Gheorghe (Corneşti);
- Ciubotaru Maria (Ciurbeşti);
- Cocea Maria (Corneşti);
- Colţa Monica Bianca (Horpaz);
- Cornea George Florin (Valea
Adâncă);
- Constantinescu Luminiţa
(Găureni);
- Corodeanu Gheorghe (Valea
Adâncă);
- Craus Ştefana Alexandra (Uricani);
- Croitoru Florin Ionel (Miroslava);
- Diaconu Florin (Miroslava);
- Frunză Gabriel (Miroslava);
- Ghinea Bianca Lorena (Voroveşti);
- Gotornicean Inga (Valea Adâncă);
- Gribincea Andrei Dragoş (Uricani);
- Hîrtopeanu Luminiţa (Balciu);
- Hriscu Daniel (Voroveşti);
- Hustiuc Cristina (Voroveşti);
- Iftime Ovidiu (Valea Adâncă);
- Luca Cristina (Valea Adâncă);
- Melinte Monica (Miroslava);
- Mitruc Andrei-Vasile (Miroslava);
- Mutihac Doina (Voroveşti);
- Nechita Claudia (Miroslava);
- Panţiru Gheorghiţă Doru
(Proselnici);
- Pascaru Roxana Lenuţa (Corneşti);
- Perju Elena (Balciu);
- Petrică Simona-Nicoleta
(Ciurbeşti);
- Petrovici Petronel Pavel (Valea
Adâncă);
- Plămădeală Sandra (Horpaz);
- Semirea Daniela (Balciu);
- Stratulat Ana Maria (Valea
Adâncă);
- Stratulat Viorel Vasile (Valea
Adâncă);
- Sturzu Cornelia (Miroslava);
- Sturzu Dora (Miroslava);
- Ursu Mihai (Uricani);
- Văleanu Marinela (Brătuleni);
- Vasile Andreea Doina (Valea
Adâncă);
- Vicol Robert Ilie (Horpaz);
- Vieru Ionela (Corneşti);
- Voinescu Gheorghiţă (Balciu).
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Spirit antreprenorial şi învăţământ interactiv
• Planuri şi idei de…
afaceri la Liceul
Tehnologic Agricol
„Mihail
Kogălniceanu”
În acord cu cerinţele
pedagogiei contemporane,
strategiile și abordările
didactice trebuie focalizate
pe utilizarea mijloacelor/
metodelor moderne de
învățare.
O astfel de metodă
inovativă de învăţare îl constituie programele extraşcolare gen „firma de exerciţiu” şi „proiectul compania”, care facilitează elevilor participarea la competiţii
interne şi internaţionale.
Scopul acestor activitati
este clar: asigurarea premisele pentru: a) creşterea şanselor de încadrare a
viitorilor absolvenţi (inserție pe piața muncii); b)
reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă;
c) mai buna adaptabilitate la
schimbarea locului de

muncă; d) flexibilitate; e)
asumarea iniţiativei şi a riscului.

Tinerii de azi,
antreprenorii de mâine
Cea mai recenta implicare a Liceului Tehnologic
Agricol „Mihail Kogălniceanu” o reprezintă participarea
la
competiţia
„Tinerii de azi, antreprenorii de mâine”, organizată
sub egida Ja Romania, în
colaborare cu Inspectoratul
Judeţean Neamţ, Camera de
Comerţ şi Industrie şi
Colegiul
Naţional
de
Informatică Piatra Neamţ,
activitatea fiind înscrisă în
Calendarul activităţilor educative naţionale 2015, aprobat de MECS, domeniul
tehnic, poziţia 4.
Liceul
Tehnologic
Agricol „Mihail Kogălniceanu” a fost reprezentat
de şase echipe a câte 5-6
elevi fiecare, coordonate de
prof. Ana Maria Andriucă,
prof. Felicia Mihăilă, prof.
Brînduşa Tudose, care au
elaborat planuri de afaceri

Producătorii locali sunt
aşteptaţi să-şi preschimbe
carnetele de comercializare

• Carnetele vechi, în original, vor fi depuse la ANAF
Având în vedere că atestatele de producător precum şi carnetele de comercializare aferente sunt anuale, Primăria comunei
Miroslava îi invită pe posesori să se prezinte la Ghişeul Unic
pentru a preda carnetele de producător vechi. Cotoarele acestor
carnete urmează a fi predate, conform procedurilor legale, la
ANAF iar în locul lor solicitanţii vor primi carnete noi, pentru
anul 2016.
„Nu există un termen limită pentru predarea acestor carnete,
care trebuie predate în original, la ghişeul 4, la Primărie, dar ar
fi bine să le primim cât mai repede pentru a le depune la ANAF.
Carnetele de producător sunt valabile doar pentru un an
calendaristic”, precizează Elena Bulgărescu, consilier în
cadrul Serviciului Registru Agricol al Primăriei Miroslava.
Până acum, dintr-un total de 130 persoane care deţin atestate de
producător, la Primăria Miroslava au depus doar 29 de persoane
carnetele de producător pe anul 2015.
Ca să primească un carnet nou, solicitanţii trebuie să
completeze o cerere tip, să plătească o taxă de 20 lei (reprezentând contravaloarea carnetului) şi să-şi înnoiască atestatul de
producător. După depunerea cererii, în termen de 5 (cinci) zile,
un reprezentant al Primăriei va face o vizită în teren, după care
va întocmi un proces verbal în care va confirma că pe acel teren
se produc bunurile scoase la vânzare de respectivul producător
local, în piaţă.
Reamintim că această procedură face obiectul Legii
154/215, prin care se reglementează desfacerea produselor din
gospodării individuale. În absenţa acestor documente,
persoanele depistate că vând diverse produse în piaţă sunt
pasibile de amenzi uriaşe.

(cu idei de afaceri originale)
pentru diferite companii
pilot în măsura să valorifice
potenţialul competitiv al
mediului economic local (al
unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine –
comuna Miroslava).

Eforturile profesorilor şi
ale elevilor au fost încununate cu câştigarea unor premii:
- premiul întâi: Compania Bees Air (elevii clasei
a X-a A, coordonaţi de prof.
Brîndusa Tudose),

- menţiune: Compania
„Spicy Ghost” (elevii clasei
a XI-a A, coordonaţi de
prof. Ana Maria Andriucă).
„Rezultatele
obţinute
dovedesc încă o dată implicarea colectivului profesoral al Liceului în asigurarea

Hai să dăm mână cu mână!
• Spectacol omagial
dedicat Unirii Mici, la
Ciurbeşti
Aşa cum ne-am obişnuit
deja, sărbătorirea Unirii Mici
de la 24 ianuarie nu avea să
treacă fără a fi marcată, cum
se cuvine, la Ciurbeşti. Ceea
ce s-a şi întâmplat!
Duminică, după obişnuita
liturghie ţinută la biserică de
părintele paroh Romeo
Ungureanu,
Asociaţia
Culturală Ciurbeştenii a organizat la şcoala din localitate
un spectacol ad-hoc, la care

invitaţi şi artişti de ocazie sau bucurat de plăcerea into-

nării unor cântece patriotice,
versuri tematice şi multe alte

calităţii şi performanţei
învăţământului din mediul
rural, dincolo de limitele şi
constrângerile sale”, a
declarat directorul adjunct
al liceului, prof. Constantin
Timu.
momente artistice, răsplătite
din plin cu aplauze.
Au fost rememorate
momentele de mare emoţie în
care domnitorul Alexandru
Ioan Cuza a fost ales domnitor la Iaşi dar şi la Bucureşti,
au fost pomenite marile personalităţi ale locului, fără de
care unirea Principatelor
Române nu ar fi fost posibilă.
Amfitrioana acţiunii a fost
prof. Eugenia Stan, cea care a
coordonat şi acţiunea.
Potrivit cutumei, spectacolul a fost încheiat cu „hora
unirii” şi, de ce nu, cu o mică
agapă, la care participanţii sau putut dedulci cu bunătăţi
de-ale locului.

Învingători prin artă:
5 elevi din Miroslava!

Concursuri
dedicate Micii Uniri

O amplă acţiune culturală, de
anvergură internaţională, promovată de Asociaţia Cultural Ştiinţifică „Vasile Pogor” spre finalul
anului trecut, s-a încheiat cu un
meritoriu premiu I pentru un
grup de elevi ai Şcolii
Gimnaziale „col. Constantin
Langa” din Miroslava. Este
vorba de elevii Teodora Iasmina
Borosan, Andrei Şerban Mahu,
Măriuţa
Mariana
Mirela,
Alexandra Maria Radu şi Daria
Cezara Zaharia care au trimis
spre evaluare diverse desene şi
lucrări de artă plastică. Premiul
obţinut de cei 5 elevi de la
Miroslava este cu atât mai meritoriu cu cât la competiţie au fost

În perioada 21 – 25 ianuarie, la Şcoala
Gimnazială „col. Constantin Langa” din
Miroslava a avut loc o serie de manifestări
culturale, dedicate „Micii Uniri” de la 1859.
Intitulată „Alexandru Ioan Cuza şi Unirea
Principatelor”, sesiunea de concursuri tematice s-a desfăşurat pe două secţiuni: un concurs
de desene şi un concurs de eseuri pe tema unirii.
În cadrul acestei competiţii au fost evocate
marile personalităţi ale istoriei poporului nostru, care au contribuit la înfăptuirea României
moderne, un loc aparte fiind atribuit personalităţilor locale, din Miroslava, respectiv
Mihail Kogălniceanu şi colonelul Constantin
Langa, apropiat al domnitorului Alexandru
Ioan Cuza.
La concurs au participat şi elevii subunităţii şcolare din Uricani.

implicate lucrări de la cele mai
importante unităţi şcolare din
judeţ.
Potrivit competiţiei, termenul
limită de predare a acestor lucrări
a fost data de 27 decembrie, apoi
în prima decadă a lunii ianuarie sa făcut şi evaluarea. Intitulat
„învingător prin artă”, concursul
(aflat la a VI-a ediţie) a reunit
instituţii precum Facultatea de
Arte Vizuale şi Design, Facultatea
de Interpretare, Compoziţie şi
Studii
Muzicale Teoretice,
Facultatea de Teatru din cadrul
Universităţii de Arte „George
Enescu” din Iaşi, Liceul Teoretic
Republican „Ion Creangă” din
Bălţi (Republica Moldova).
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Mihai Eminescu - 166 de
ani de la naştere
• Concurs tematic la
Şcoala Gimnazială „col.
Constantin Langa”
Luni, 18 ianuarie, toţi elevii Şcolii Gimnaziale „col.
Constantin Langa” (mai puţin
cei din clasele primare), grupaţi în echipe mixte de câte
patru sau trei, au fost implicaţi
într-un frumos concurs de
cunoştinţe generale având ca
tematică viaţa şi opera poetului Mihai Eminescu. Intitulat
„Mihai Eminescu – 166 ani
de la naştere”, concursul s-a
desfăşurat pe două secţiuni:
una vizând viaţa şi activitatea
poetului şi o a doua având ca
subiect opera acestuia.
Probele au fost interesante
şi nu tocmai uşoare. Au fost
recitate strofe din diverse poezii iar elevii au trebuit să recunoască titlul poeziei, sau
invers, au tras bileţele cu titluri de poezii şi au avut de

Ziua Unirii, la Grădiniţa Miroslava
recitat strofe din acestea. „A
fost un concurs frumos şi
foarte educativ mai ales prin
prisma faptului că în acest
mod elevii au citit mult peste
literatura impusă de lecţiile de
la clasă. Am avut de câştigat
cu toţii”, spune prof. Elena
Ignat, coordonatoarea proiectului.
Câştigătorii (pe echipe) ai
concursului au primit premii

de excelenţă, după cum
urmează:
• Premiul I – Corina
Chiriac, Bianca Buchilă,
Denis Palaghia;
• Premiul II – Iulia
Boişteanu, Delia Mâţă,
Noelia Cazacu, Cătălina
Ibănescu;
• Premiul III – Claudia
Bursuc, Alexandru Mihalache,
Ioana Molocea, Lidia Ciobanu.

Câinii fără microcip şi carnet de sănătate
vor fi consideraţi câini comunitari!
• Preluarea în evidenţă,
microciparea şi vaccinarea se pot face la
cabinetul veterinar din
Balciu
După cum anunţam şi în
ediţiile anterioare ale publicaţiei Mesagerul, încă din luna
octombrie a anului trecut în
comuna Miroslava a demarat
o acţiune de inventariere,
microcipare, sterilizare şi vaccinare antirabică a câinilor.
Acţiunea durează până la
începutul lunii februarie când,
potrivit legii, se încheie campania oficială de vaccinare
antirabică. După data de 1
februarie, orice câine care va
fi depistat în raza de acţiune a
UAT Miroslava, fără microcip, va fi considerat câine
comunitar şi tratat ca atare.
Adică, respectivul câine va fi
preluat de serviciul de hingherit, predat la un padoc special
amenajat, unde va fi deparazitat şi sterilizat, după care va fi
păstrat la padoc 14 zile. Dacă
în aceste 14 zile animalul nu
este revendicat de nimeni şi
nici adoptat, acesta este eutanasiat (HG 1059/2013, art.
35). Cel mai probabil acel
padoc pentru câini va fi amenajat, într-un viitor apropiat,
pe un amplasament din zona
Balciu iar preluarea câinilor
fără stăpân va fi gratuită. În ce
priveşte câinii cu stăpân,
microciparea şi carnetul de
sănătate sunt obligatorii.
Pentru fiecare câine depistat
fără carnet de sănătate şi
microcip posesorul riscă să
primească o amendă de 5.000
lei!
„Am încercat prin toate
mijloacele să atenţionăm

„Unirea Principatelor
Române, cunoscută ca Mica
Unire (Marea Unire fiind
cea de la 1918), a avut loc la
jumătatea secolului al XIXlea și reprezintă unirea
statelor Moldova și Țara
Românească. Unirea este
strâns
legată
de
personalitatea lui Alexandru
Ioan Cuza și de alegerea sa

Ce trebuie ştiut
despre înregistrarea şi
microciparea câinilor
cu stăpân
Câinii cu stăpân trebuiau
microcipaţi şi înregistraţi până
la 1 ianuarie 2015 în Registrul
de Evidenţă a Câinilor cu
Stăpân (RECS). Registrul de
evidenţă a câinilor cu stăpân
este gestionat de Colegiul
Medicilor Veterinari.
În art. I pct.14 din Legea
258/2013, se stipulează că:
• “(1) Proprietarii, deţinătorii temporari ai câinilor, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau de drept

privat, adăposturile publice şi
ale asociaţiilor şi fundaţiilor
pentru protecţia animalelor
care dau spre revendicare şi
adopţie câini au obligaţia să îi
înregistreze în Registrul de
evidenţă a câinilor cu stăpân.
• (2) Unităţile medicalveterinare înregistrate, care
efectuează acţiunea de microcipare a câinilor, au obligaţia
de a comunica Registrului de
evidenţă a câinilor cu stăpân,
în termen de 5 zile de la data
implantului, numărul de
microcip.
• (3) Numărul microcipului
este trecut de medicii veterinari, în mod obligatoriu, în
carnetul de sănătate al câinelui şi în paşaportul câinelui,
după caz, ambele documente
având serii şi numere unice,
conform normelor stabilite de
Autoritatea Naţională Sanitar
Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
• (4) Registrul de evidenţă
a câinilor cu stăpân este
gestionat de
Colegiul
Medicilor Veterinari.
• (5) Identificarea câinilor
cu stăpân este obligatorie şi se
suportă de aparţinător. Cel
mai probabil stăpânii vor fi
nevoiţi să plătească peste 35
de lei pentru a-şi microcipa
câinele.

24 ianuarie este o zi în care
trebuie să dăm uitării tot ce
ne poate dezbina. Haideţi,
să fim mândri că suntem
români! Mă bucur că în
satele noastre, în şcoli şi
grădiniţe, aceasta zi este
marcată cum se cuvine”, a
declarat primarul Dan Niţă,
la încheierea momentului
artistic.

Actualizarea datelor din Registrul
Agricol este obligatorie!
• Refuzul sau
nedeclararea la
termenele stabilite a
datelor corecte în
Registrul Agricol se
sancţionează cu
amendă

populaţia că legislaţia în ce
priveşte câinii este foarte
strictă. Pentru a se pune în
acord cu legea, toţi posesorii
de câni de pe raza comunei
Miroslava sunt rugaţi să contacteze medicul veterinar, la
cabinetul special amenajat din
Balciu (lângă primăria veche),
unde este şi farmacia veterinară. Taxele pentru microcipare
şi eliberarea unui carnet de
sănătate sunt modice”, avertizează Corina Darabană, consilier pe probleme de mediu în
cadrul Primăriei Miroslava.

ca domnitor al ambelor
principate la 5 ianuarie
1859, în Moldova, și la 24
ianuarie 1859, în Țara
Românească”, le-a explicat
copiilor doamna educatoare
Elena Volcinschi. Scurta
prezentare istorică a fost
urmată de o horă a unirii, la
care s-au prins copii şi educatori deopotrivă. „Ziua de

În urma unor verificări în
Registrele Agricole ale
comunei Miroslava, s-a descoperit că mai multe imobile
de pe raza comunei (case,
terenuri) cât şi anumite documente (sentinţe civile, certificate de moştenitor) nu sunt
declarate și înregistrate conform dispoziţiilor legale în
vigoare!
Conform art.11 din OG
28/2008 şi Normele de completare a Registrelor Agricole
pentru perioada 2015-2019,
perioadele la care persoanele
fizice şi juridice au obligaţia
să declare datele pentru
înscrierea în Registrul
Agricol sunt următoarele:
• 5 ianuarie - 1 martie:
pentru datele anuale privind
membrii gospodăriei, terenul
aflat în proprietate şi cel pe
care îl utilizează, clădirile cu
destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele
de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile,
utilajele şi instalaţiile pentru
agricultură şi silvicultură,
efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea
cu personalitate juridică la
începutul fiecărui an, precum

şi modificările intervenite în
cursul anului precedent în
efectivele de animale pe care
le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor
obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor
intrări-ieşiri;
• 1-31 mai: pentru datele
privind modul de folosinţă a
terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul
agricol respectiv.
Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare
aceste date pentru a fi înscrise în Registrul Agricol şi în
afara acestor intervale de
timp, în cazul în care au
intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de
zile de la apariţia modificării.
În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu
fac declaraţiile la termenele
prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit
niciun fel de modificări, fapt
pentru care în Registrul
Agricol se reportează, din
oficiu, datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica “semnătura
declarantului”.

Centralizarea datelor
se va face în
următoarele perioade:
a) până la 1 martie, pentru datele privind evoluţia
efectivelor de animale pe
întregul an precedent;
b) până la 31 mai, pentru
datele privind construcţiile
noi (clădiri cu destinaţia de

locuinţă şi construcţiianexe), mijloacele de transport, utilajele şi instalaţiile
pentru agricultură şi silvicultură;
c) până la 30 iunie, pentru datele privind modul de
folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate şi numărul
pomilor pentru anul agricol
respectiv.

Amenzi şi contravenţii
la Registrul Agricol
De asemenea, raportat la
art. 20 alin (1) lit. a,b din OG
28/2008 se prevede: ”Art. 20.
- (1) Constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă
de la 100 lei la 500 lei, în
cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300
lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice:
• refuzul de a prezenta primarului, prefectului sau persoanelor împuternicite de
aceştia documentele şi evidenţele necesare în vederea
verificării realităţii datelor;
• nedeclararea, la termenele stabilite şi în forma solicitată, a datelor care fac
obiectul Registrului Agricol.
În măsura în care persoanele care au dobândit un
teren şi/sau o construcție pe
raza UAT Miroslava nu vor
respecta prevederile legale
mai sus invocate, prin
Hotărâre de Consiliu Local
se vor institui măsuri
sancționatorii, prin aplicarea
de amenzi în condițiile și
cuantumul prevăzut de lege.
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Lista investiţiilor Primăriei
Miroslava pentru anul 2016
Anul 2016 este unul al
marilor investiţii în infrastructura comunei Miroslava,
începând cu modernizări de
drumuri, continuând cu extinderi ale reţelei de apă şi canalizare şi terminând cu lucrări
mai mici, dar nu mai puţin
importante, precum amenajări în şcoli sau achiziţionări
de mobilier urban. „Sursele
de finanţare sunt multiple.
Avem în vedere atât accesarea de fonduri europene, pentru care compartimentul nostru de investiţii lucrează nonstop, dar şi resurse proprii.
Sunt investiţii mari, ambiţioase, cum nu s-au mai făcut
până acum, lucru care se
poate remarca din plin în
structura bugetului local pentru anul 2016”, a declarat ing.
Violeta Iftimie, consilier în
cadrul compartimentului de
investiţii
al
Primăriei
Miroslava.
Să le enumerăm:
• Extindere sistem de alimentare cu apă în Ciurbeşti;
• Modernizare prin asfaltare drum de interes local, pe
o lungime de 8 km;
• Contract subsecvent
„Proiectare
modernizare
străzi şi drumuri locale în
satele din comuna Miroslava,
pe o lungime de 9,066 km în
localitatea Valea Adâncă”;
• Contract subsecvent
„Proiectare
modernizare
străzi şi drumuri locale în
satele Brătuleni, Uricani,
Găureni, Miroslava, Balciu,

Valea Adâncă, Proselnici,
Ciurbeşti, Corneşti, Dancaş,
Horpaz, Voroveşti”;
• Lucrări de amenajare
rigole betonate de scurgere
ape pluviale în satele Horpaz
şi Ciurbeşti;
• Lucrări de consolidare
strada Iazului, sat Horpaz;
• Lucrări de modernizare
strada Via Mare, sat Uricani;
• Extindere reţea de alimentare cu apă, Etapa a II-a,
în satele Voroveşti şi
Brătuleni;
• Extindere reţea de alimentare cu apă în localităţile
Voroveşti şi Brătuleni Revizia 02, pe străzile:
Profesor Dumitru Pricop
(1.400 m), Principală (220
m), Peptănari (500 m),
Pădurii (420 m), Silişte (260
m), Caisului (60 m), Serelor
(360 m), Bisericii (370 m),
Viilor (65 m), Fabricii (100
m), Bahlui (290 m), Recea
(70 m), Ponoare (70 m),

Principală (90 m);
• Extindere reţea de alimentare cu apă pe prelungiri
de străzi: 1. Str. Neculai
Hârţan + Str. Movilei; Str.
Pricipală + str. Izolată; Str.
Prunilor + Str. Principală +
str. Azurului; zona propusă
pentru concesionare LOT 1,
LOT 2 şi LOT 3; strada
Bazinelor + str. Nicolae
Labiş;
• Extindere reţea canalizare în localitatea Miroslava
Ob.3
(str.
Pădurii,
str.Constantin Langa dreapta,
stânga);
• Extindere reţea canalizare în localitatea Miroslava
Ob.4
(str.
Constantin
Mavrocordat, str. Gen.
Emanoil Dascălu);
• Extindere reţea canalizare str. Pepinierei, str. Viei, str.
Ion Vodă cel Viteaz, comuna
Miroslava;
• Extindere reţele electrice
şi reţea de iluminat public în

cartier locuinţe LOT 1
Corneşti;
• Extindere reţele electrice
şi reţea de iluminat public în
cartier locuinţe LOT 2
Corneşti;
• Extindere reţele electrice
şi reţea de iluminat public în
cartier locuinţe LOT 3
Corneşti;
• Extindere reţele electrice
şi reţea de iluminat public str.
Bisericii, sat Brătuleni;
• Extindere reţele electrice
şi reţea de iluminat public str.
Iazului, sat Horpaz;
• Extindere reţele electrice
şi reţea de iluminat public str.
Viilor, sat Miroslava;
• Extindere (I) reţele electrice şi reţea de iluminat
public str. Nicolae Labiş, sat
Uricani;
• Extindere (II) reţele electrice şi reţea de iluminat
public str. Nicolae Labiş, sat
Uricani;
• Extindere reţele electrice
şi reţea de iluminat public str.
Stadionului, sat Balciu;
• Garaj autoutilitare pompieri;
• Modernizare bază sportivă în sat Uricani şi sat
Miroslava;
• Reparaţii drumuri prin
aport de materal pietros în
localităţile din comuna
Miroslava;
• Semafoare pentru dirijare circulaţie;
• Bariere de înălţime +
vopsea de marcaj;
• Tuburi riflate D400,

D600 şi D800;
• Aparatură sală de sport;
• Grup electrogen;
• Modul echipat pentru
adăpost temporar;
• Mobilier parcuri de joacă
în satele Valea Ursului şi
Dancaş;
• Echipamene PSI;
• Corpuri de iluminat stradal cu LED;
• Sistem video de supraveghere stradal;
• Sistem video de supraveghere sediu Primărie şi alte
clădiri ce aparţin domeniului
public;
•
SF+PTh+DE+DTAC
pentru „Modernizare drum
comunal DC 28 Proselnici DJ 248A”;
• PTh+DE+DTAC pentru
„Cămin
cultural
sat
Ciurbeşti”;
• PTh+DE+DTAC pentru
„Garaj autoutilitare pompieri”;
•
SF+PTh+DE+DTAC
pentru „Înfiinţare sistem de
canalizare ape uzate în localitatea Horpaz”;
• PTh+DE+DTAC pentru
Modernizare bază sportivă în
sat Uricani şi sat Miroslava;
•
Expertiză
tehnică,
PTh+DTAC pentru consolidare str. Iazului, sat Horpaz;
• PTh+DE+DTAC pentru
„Modernizare str. Via Mare,
sat Uricani”;
• PTh+DE+DTAC pentru
„Construire cămin rezidenţial
pentru persoane vârstnice”.

Investiţii începute, în
stadiu de execuţie
• Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local
în comuna Miroslava (8,00
km);
• Contact subsecvent de
lucrări
nr.1/27.10.2014
„Proiectare
modernizare
străzi şi drumuri locale în
satele din comuna Miroslava,
pe o lungime de 9,066 km, în
sat Valea Adâncă
• Lucrări de branşament la
reţea de apă potabilă pentru
şcoli şi grădiniţe din comuna
Miroslava;
• Reparaţii drumuri prin
aport de materal pietros în
localităţile din comuna
Miroslava.

Investiţii finalizate în
anul 2015
• Extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea
Ciurbeşti;
• Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna
Miroslava,
în
satele:
Miroslava Vale, Găureni,
Uricani, Valea Ursului,
Corneşti, Proselnici, Dancaş;
• Modernizare drum
comunal DC 28;
• Amenajare grup sanitar
interior la grădiniţa Brătuleni
şi la Şcoala Uricani.

Distribuirea ajutoarelor alimentare a fost amânată
• Cel mai devreme aceste
ajutoare ar putea fi date la
sfârşitul lunii februarie
Distribuirea ajutoarelor alimentare de la Uniunea
Europeană către persoanele cu
venituri modeste pentru anul
2015 a fost amânată, din motive „tehnice”. Cel mai devreme
beneficiarii acestui program
vor putea intra în posesia produselor alimentare la sfârşitul
lunii februarie 2016, în condiţiile în care nici până la această dată nu s-a ţinut licitaţia la
nivel naţional.
Potrivit informaţiilor puse
la dispoziţie de Prefectura Iaşi,
încă se mai poartă discuţii pri-

vind o serie de modificări legislative care vor apărea în aplicarea acestui program. Pe lista
beneficiarilor au fost introduse
şi alte categorii de persoane
care au venituri mici, astfel că
numărul celor care vor primi
alimentele de la UE va fi mai
mare comparativ cu anul trecut.
O altă modificare, care însă
nu este deocamdată oficială,
priveşte renunţarea la distribuirea ajutoarelor alimentare
pe baza unui tichet personal,
aşa cum a fost cazul anului trecut. Este posibil ca alimentele
pentru anul 2015 să fie distribuite în baza unor liste întocmite de primării cu sprijinul

instituţiilor desemnate, prezentarea buletinului sau cărţii de
identitate de către cei aflaţi pe
respectivele liste fiind suficientă. Ideea distribuirii pe
baza tichetelor individuale
transmise prin poştă către
beneficiari, anul trecut, a fost
un adevărat fiasco.
Anul trecut distribuirea alimentelor de la UE către beneficiari a început la jumătatea
lunii decembrie 2014 şi fost
finalizată în ianuarie 2015 şi
fiecare pachet a conţinut câte
trei kilograme de făină, trei
kilograme de mălai, o pungă
de paste, doi litri de ulei, două
kilograme de zahăr, patru conserve de carne de porc, trei

conserve de carne de vită, cinci
conserve de pateu de ficat.
Câte două astfel de pachete au
fost acordate fiecărui beneficiar (persoane cu venit minim
garantat, alocaţie pentru susţinerea familiei, şomeri, pensionari cu pensii mai mici de 400
lei, persoane cu handicap grav
sau accentuat, adulţi sau copii
neinstituţionalizaţi).

„Îi rog pe cetăţeni
să aibă răbdare”
„Am primit mai multe solicitări din partea populaţiei
pentru aceste ajutoare, dar îi
rugăm pe cetăţeni să ne înţeleagă că aceste ajutoare ali-

mentare nu sunt date de primăria Miroslava, ci de Uniunea
Europeană, pe o procedură
gândită la nivel guvernamental. Dacă am fi primit aceste
ajutoare le-am fi distribuit, aşa
cum am mai făcut-o şi în anii

precedenţi. Din păcate, nu
avem ce distribui pentru că,
din păcate, nici măcar nu s-a
făcut licitaţia pentru ele. Tot ce
putem face e să aşteptăm”, a
precizat Vasile Bulbaşa, viceprimarul comunei Miroslava.
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Fundaţia Generaţia a Treia şi a Poliţia locală în
acţiune
Pensionarilor, la ora bilanţului
Înfiinţată relativ recent, Fundaţia
Generaţia a Treia şi a Pensionarilor, cu
sediul în Valea Adâncă (din strada
Costea Vodă nr.72), a încheiat anul
2015 cu un cumul de activităţi, pe cât
de utile persoanelor cărora li se adresează, pe atât de interesante. Să le enumerăm:
• 19 septembrie 2015 – Înfiinţarea
Fundaţiei;
• 12 octombrie 2015 – Dezbatere pe
tema „case de ajutor reciproc şi întrajutorarea materială a pensionarilor;
• 20 octombrie 2015 – dezbatere pe
tema „Cultura pomilor, tradiţie şi mijloc de existenţă al locuitorilor noştri”.
Prezentare de carte făcută de Ilarie
Isac - „managementul exploataţiilor
pomicole”, editura Piteşti 2009;
• 9 decembrie 2015 – Întâlnire a
primarului Dan Niţă cu locuitorii din
Valea Adâncă;

• 25 decembrie 2015 – Serbare de
Crăciun, cu participarea copiilor şi a
persoanelor din Valea Adâncă;
• 31 decembrie 2015 – Revelion cu

locuitorii din Valea Adâncă.
„Suntem abia la început, dar ambiţia noastră este aceea de a socializa, de
a ne cunoaşte mai bine şi de a ne ajuta
- mă gândesc mai ales la persoanele de
vârsta a treia. Avem probleme specifice pe care ştiu că le putem rezolva cu
ajutorul autorităţilor locale”, a declarat
Victor Budeanu, preşedinte şi fondator
al Fundaţiei.
Pentru anul 2016, Fundaţia
Generaţia a Treia şi a Pensionarilor îşi
propune să înainteze Primăriei
Miroslava un set de propuneri cu
caracter civic, precum amenajarea
unui azil pentru bătrâni sau înfiinţarea
unui CAR al pensionarilor. De asemenea, intenţionează să pună la punct un
cenaclu artistic şi, de ce nu, o mică
trupă de teatru, la care o contribuţie
esenţială o va avea Ion Mânzatu, regizor la Teatrul Naţional din Iaşi.

Gunoi scump, la Iaşi… După ce a născut,

a plecat la puşcărie

• Taxa de preluare a
deşeurilor menajere
la Depozitul Ţuţora
este de 50,50 lei/mc.
Componentă determinantă în stabilirea preţului
pentru serviciile de salubritate prestate de orice firmă
de profil care îşi desfăşoară
activitatea în judeţul Iaşi,
Groapa de la Ţuţora, aflată
în
administrarea
SC
Salubris SA, continuă să
practice preţuri de monopol, determinând operatorul
de salubritate din Miroslava
– SC Dermat Cons SRL –
să-şi care gunoiul la groapa
de la Girov Neamţ.
În încercarea de a regla
această situaţie absurdă, de a
trimite gunoiul menajer întrun judeţ învecinat, în condiţiile în care cel de la Ţuţora
este mult mai apropiat,
Primăria Miroslava a solicitat explicaţii Primăriei Iaşi.
Răspunsul a fost unul
nemulţumitor. „Administrarea depozitului de la Ţuţora
este realizată de către
Salubris SA, societate deţinută de Consiliul Local Iaşi,

• Dramă în casa
familiei Chiriac, din
Corneşti

iar în conformitate cu HCL
Iaşi din luna ianuarie 2013,
taxa de depozitare a deşeurilor menajere este de 50,50
lei/mc, taxă unică pentru toţi
operatorii de salubritate,
inclusiv Salubris SA. Din
analiza făcută de Zona
Metropolitană Iaşi, taxa de
depozitare de la Ţuţora este
mai mare decât depozitul
neconform de la Girov
(Neamţ) care se va închide
în perioada imediat următoare, dar mai mică faţă de
alţi poli de creştere din ţară
(Timişoara, Cluj, Braşov),
SC Salubris Sa prezentând o
fundamentare detaliată a
acestui preţ în faţa
Consiliului Local”.
Asta înseamnă că şansa
unor servicii de salubritate
în Miroslava, mai ieftine în
perioada imediat următoare,
este exclusă.

Mai mulţi asistaţi la Legea 416
• Alocaţia pentru copii nu se mai ia în considerare
Potrivit Legii 342/2015, publicată în Monitorul Oficial la
data de 22 decembrie 2015, la calcularea venitului minim
garantat nu se mai ia în considerare alocaţia pentru copii, prevăzută de Legea 277/2010. Asta înseamnă că numărul persoanelor beneficiare ale venitului minim garantat, prevăzut de
Legea 416/2001, va creşte proporţional cu numărul de persoane la care cuantumul alocaţiei pentru copii a fost suficient pentru a le descalifica. Altfel spus, persoanele care ştiu că se încadrează în condiţiile prevăzute de Legea 416/2001 pentru a
beneficia de venitul minim garantat (dacă nu iau în calcul alocaţia pentru copii), sunt aşteptate la Compartimentul de
Asistenţă Socială al Primăriei Miroslava pentru a-şi întocmi
dosarul.

Un caz social mai puţin
obişnuit se află în atenţia
compartimentului social din
cadrul Primăriei Miroslava,
care analizează în aceste
momente soluţii de într-ajutorare a unei fetiţe de nici
măcar o lună, a cărei mamă
a fost încarcerată la penitenciarul Bacău, pentru a ispăşi
o pedeapsă de 3 ani închisoare, cu executare, pentru
tentativă de omor.
Povestea a început în
urmă cu doi ani, când între
soţii Adrian Chiriac şi soţia
sa Nina Mariana, din
Corneşti s-a iscat o ceartă
conjugală. Cum-necum, la
nervi, femeia a pus mâna pe
un cuţit şi şi-a înjunghiat
soţul care a ajuns la spital.
Fireşte, poliţia a intervenit
şi i-a întocmit dosar penal
femeii. Între timp, Adrian
Chiriac a ieşit din spital, s-a
împăcat cu nevasta şi a
lăsat-o însărcinată. Numai

că dosarul penal a mers
înainte, chiar dacă soţulvictimă a cerut clemenţă
judecătorilor.
Pe data de 27 decembrie,
2015, a venit pe lume şi
fetiţa – Maria Ştefana
Chiriac iar câteva zile mai
târziu condamnarea mamei,
care a fost luată de poliţie şi
dusă
la
Penitenciarul
Bacău.
Lipsită de laptele matern,
dar şi de căldura din casă,
fetiţa s-a îmbolnăvit şi a
făcut pneumonie. „Încercăm prin toate mijloacele
legale să găsim o soluţie
pentru a readuce mama
lângă copil, dar legea e
foarte strictă în astfel de
cazuri. Tot ce putem face e
să ajutăm această familie cu
nişte lemne de foc şi eventual nişte bani pentru lapte
şi medicamente”, spune
viceprimarul
Vasile
Bulbaşa.
Adrian Chiriac, din
Corneşti, mai are doi copii
şi trece printr-o perioadă
financiară mai dificilă,
neavând de lucru…

Demolări condiţionate
Compartimentul ecologic al Primăriei Miroslava
le reaminteşte persoanelor
interesate că autoritatea
locală nu mai eliberează
autorizaţii de demolare a
unor construcţii decât dacă
persoana respectivă face
dovada încheierii unui contract de prestări servicii cu
un operator de salubritate
acreditat pentru preluarea
deşeurilor de materiale de
construcţii rezultate în urma

unor lucrări de amenajări
interioare, renovări sau
demolare.
„Primăria
Miroslava a luat această
măsură pentru că multe persoane continuă să arunce
resturi de materiale de construcţie în pubelele destinate preluării gunoiului menajer”, a declarat Corina
Darabană, şefa compartimentului
ecologic
al
Primăriei Miroslava.

Calul şi suta…
Pentru doi cai lăsaţi să
pască nesupravegheaţi în
şesul Bahluiului, doi cetăţeni
ai comunei Miroslava s-au
ales cu câte o amendă de 100
lei. Este vorba de Marian A.
şi Constantin P., din
Brătuleni, ai căror cai au găsit
că iarba-i mai dulce în poarta
americanilor de la Delphi.
Pentru că încurcau traficul în
zonă, conducerea întreprinderii a solicitat poliţiei locale să
intervină. „Asemenea cazuri
de animale lăsate nesupravegheate întâlnim destul de des,
de aceea ţin să le reamintesc
posesorilor că păşunatul se
face în locuri special amenajate, nu aiurea”, a precizat
şeful poliţiei locale, Bogdan
Milea.

Au început să se adune
gunoaie în Dealul
Nucului
Dealul Nucului pare să fi
devenit ţinta predilectă a
gunoierilor de ocazie, care
au început să arunce aici nu
doar resturi menajere, ci şi
deşeuri rezultate din lucrări
de amenajare în construcţii.
„Patrulăm des pe porţiunea
de drum dintre Poarta Verde
şi bazinul de apă, dar
vedem că mormanul de
gunoaie creşte, de aceea ţin
să le reamintesc amatorilor
că oricine aruncă gunoi pe
domeniul public va primi o
amenda cuprinsă între 200 –
1.500 lei!”, atenţionează
Bogdan Milea, şeful poliţiei
local Miroslava.

Nu mai primiţi în curte
comercianţi ambulanţi!
Poliţia Miroslava
atrage atenţia
cetăţenilor să nu mai
primească în curte
comercianţi ambulaţi
care vând pături şi
cuverturi, pentru că
riscă să fie jefuite.
Respectivii comercianţi
ambulanţi, în timp ce negociază chipurile să-şi vândă
marfa îşi trag interlocutorul
de limbă pentru a afla cu ce
se ocupă, ce mai are prin
casă, sau dacă are rude plecate la muncă în străinătate,
după care trec la fapte. Când
proprietarul lipseşte de acasă,
hoţii scotocesc locul în care
acesta îşi ţine banii şi se fac
dispăruţi.
O altă metodă de sezon
este cea a cumpărătorilor de
nuci, vin sau diverse produse.
„Cumpărătorul” mimează că
vrea să achiziţioneze un produs apoi scoate o bancnotă de
200 lei şi cât timp aşteaptă ca
gospodarul să vină cu restul,
complicele acestuia vede
unde victima îşi ţine banii.
Ce urmează e uşor de imaginat… „Am întâlnit foarte
multe situaţii de acest gen şi
cunoaştem persoane care au
fost jefuite, prin această
escrocherie, de sume mari de
bani”, atenţionează Lucian
Tarcea, şeful Poliţiei Rurale
Miroslava.

Metoda accidentul
Inspectoratul judeţean de
Poliţie Iaşi atrage atenţia
cetăţenilor să nu se lase atraşi
în escrocheria „accidentul”.
În ce constă această metodă?
Familia unei persoane care
lucrează în străinătate este
contactată telefonic şi anunţată că respectiva rudă a fost
victima unui accident, sau a
accidentat pe cineva şi solicită depunerea urgentă a unor
sume mari de bani în anume
conturi bancare pentru a
rezolva situaţia. „Asemenea
cazuri au fost sesizate nu
numai în mediul rural, ci şi în
urban. Escrocii care folosesc
această metodă sunt foarte
convingători. Sfatul nostru
este ca, la primirea unui asemenea apel, persoana contactată telefonic să verifice
direct, apelându-şi ruda
direct pe telefonul din străinătate, sau să sune la 112”,
atenţionează Lucian Tarcea,
şeful postului de poliţie rurală Miroslava. Este clar că un
asemenea apel telefonic nu
poate să apară decât în urma
unor informaţii concrete, de
aceea poliţia le reaminteşte
cetăţenilor să fie foarte atenţi
cui dau numerele personale
de telefon precum şi alte
detalii legate de ce fac rudele
lor apropiate.
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Ştiinţa Miroslava are un nou
antrenor - Dănuţ Munteanu
• „Îmi pun speranţa
în dorinţa de afirmare a tinerilor din lot.
Ne aflam pe o panta
ascendentă şi ne
dorim să ramânem
astfel”, dă asigurări
Daniel Acatrinei,
preşedintele clubului
Pauza de iarnă a adus cu
sine o serie de schimbări în
cadrul
clubului
Ştiinţa
Miroslava. Cea mai importantă veste are ca obiect înlocuirea de antrenori la echipa de
fotbal. Antrenorul principal
Cristian Ungureanu şi-a exprimat dorinţa de a părăsi echipa,
în locul său sosind Dănuţ
Munteanu.

„După 3 ani de
încercări a sosit
momentul să o iau
pe alt drum”
Motivaţia acestui gest este
simplă. Mulţumit de evoluţia
echipei pe care a adus-o din
Liga a 4-a în prag de promovare la Liga a 2-a, Cristian
Ungureanu îşi încearcă norocul de a promova în carieră la
un nivel mai înalt. „E un
moment destul de trist în

cariera mea de antrenor. Cu
toate acestea, doresc să le
mulţumesc oamenilor care
mi-au oferit şansa de a pregăti această formaţie şi,
implicit, de a evolua alături
de un grup minunat. Din
păcate, însă, drumurile noastre se despart aici. Cred că
după 3 ani de încercări a sosit
momentul să o iau pe alt
drum. Nu pot decât să le urez
mult succes celor din fruntea
clubului, dar şi foştilor mei
elevi, de la care aştept veşti
bune pe viitor. Îmi doresc
enorm să confirme şi să realizeze tot ce şi-au propus în
plan sportiv. Asta e viaţa! Îmi
doresc mai mult, profesional
vorbind, şi tocmai de aceea
am simţit că e momentul să
plec de la echipă. Fiind şi un
moment al bilanţurilor, simt
nevoia să le mulţumesc celor
doi colaboratori ai mei, care
au fost alături de mine la bine
şi la greu. Este vorba despre
antrenorul secund Irinel
Ionescu şi Silviu Dulcianu
(antrenor cu portarii - n.r.).
Deşi nu le-am cerut acest
lucru, au ales să mă însoţească în alegerea făcută. De asemenea, aş dori să le mulţumesc tuturor pentru sprijinul
acordat şi sper că le-am răsplătit încrederea oferită!”, a
declarat Cristian Ungureanu.

„Pornim totul de la
zero. Nimeni nu e
titular, nimeni nu e
rezervă!”
Vineri, 22 ianuarie, ora
12:00, la Sala Polivalentă din
Miroslava, a avut loc primul
antrenament din 2016. Lotul
de 20 de jucători prezent
acum la Miroslava nu este
definitivat, conducătorii clubului depunând eforturi
serioase pentru aducerea de
fotbalişti capabili să urce
echipa Ştiinţei pe podiumul
Seriei 1. Tot vineri, noul

Cupa „Moş Crăciun” la şah
Marţi, 22 decembrie,
la Sala Polivalentă din
localitate, a avut loc
Cupa „Moş Crăciun” la
şah, concurs dedicat
sportivilor de la CS Ştiinţa Miroslava. La finalul
concursului s-au acordat
premii constând în dulciuri pentru toţi participanţii.
În plus, cei mai buni
şahişti au fost răsplătiţi
cu medalii şi cupe, premiile fiind acordate de
preşedintele clubului,
Daniel Acatrinei.
La turneul pentru începători, unde s-au aliniat
la start 20 de participanţi,
a
câştigat Andreea
Molocea, urmată de
Ionuţ Moroşanu şi Matei
Chirieac.
Turneul pentru avansaţi a fost adjudecat de
Maria Apostol. Pe locurile 2 şi 3 i-am găsit pe
Andrei Donici şi David
Bulgărescu.

antrenor, Dănuţ Munteanu, a
luat primul contact cu echipa,
prezenându-se printr-un discurs motivant: „Am urmărit
cu atenţie meciurile voastre
din prima parte a campionatului, pe cele de acasă, în mod
special. Mulţi dintre voi ştiţi
cu cine aveţi de-a face şi că
îmi doresc să elimin pe cât
posibil punctele nevralgice
ale echipei. Ce îmi doresc din
partea voastră? Multă seriozitate! Pornim totul de la zero.
Nimeni nu e titular, nimeni
nu e rezervă! Pregătirea de
iarnă este extrem de importantă pentru mine. Sunt un tip

exigent, dar corect în acelaşi
timp. Cel care va trage cel
mai mult la antrenamente, şi
bine, va îmbrăca tricoul de
titular în ziua meciului.
Punctualitate şi seriozitate!
Asta vreau de la fiecare dintre
voi. E cât se poate de simplu:
mă respectaţi, vă respect!”, a
declarat Dănuţ Munteanu.
Pentru viitorul apropiat
noul antrenor al echipei de fotbal a Clubului Sportiv Ştiinţa
Miroslava îşi propune să lucreze la un regulament de ordine
şi disciplină. „Înţeleg că unii
dintre voi, pe lângă fotbal,
aveţi şi şcoală. Foarte bine!

Vom încerca să nu neglijăm
acest aspect, cu atât mai mult
cu cât e bine să ai patalama la
mână dupa ce îţi închei viaţa
de sportiv. La mine în echipă
va juca mereu cel care dă cel
mai bun randament pe teren.
Jucătorul cel mai bun e cel
care face exact ceea ce îi cer
eu. Dacă face şi ceva în plus, e
şi mai bine!”, a concluzionat
antrenorul Dănuţ Munteanu.
La rândul său, preşedintele
clubului, Daniel Acatrinei este
încrezător că schimbarea de
antrenori la echipa de fotbal
nu va afecta ascensiunea Ştiinţei în campionat. „Îmi pun
speranţa în dorinţa de afirmare a tinerilor din lot. Ne aflăm
pe o panta ascendentă şi ne
dorim să ramânem astfel,
încercând totodată să integrăm
în lot jucătorii noi care vor
veni cu inima deschisă la Ştiinţa Miroslava”. Vizita medicală a fotbaliştilor va avea loc
în zilele de 1 şi 2 februarie,
urmând ca la mijlocul lunii
echipa Ştiinţa Miroslava să
intre în cantonament. Aşadar,
un stagiu de pregătire montan
extrem de util în vederea pregătirii returului, dar şi a partidelor amicale care vor fi organizate în perioada premergătoare confruntării cu CSM
Paşcani (etapa a XIV-a).

Ioan Tărâţă
(stiintamiroslava.ro)

Centrul de Îngrijire pentru copii aflaţi
în situaţii de risc şi-a deschis porţile
• De serviciile acestui Centru
beneficiază 30 de copii, din ciclul
primar, din Corneşti, Ciurbeşti,
Dancaş şi Proselnici

Andrei Donici a fost
desemnat „şahistul
anului”
Cu prilejul acestui
eveniment de final de an,
CS Ştiinţa Miroslava şi-a
stabilit premianţii anului
2015:
• Şahistul Anului:
Andrei Donici (premii la
toate competiţiile);
• Cel mai important
premiu obţinut: Ioana
Andreiaş, locul I la

Concursul
Naţional
„Vreau să fiu mare
maestru”;
• Speranţa anului
2015: Lorenzo Lupu
(avansaţi),
respectiv
Elena Scarlatache şi
Ştefan Frunză (începători).
Concursul a fost supervizat de Alin Apostol, profesorul care se ocupă de secţia
de şah a clubului ieşean,
împreuna cu instructorul
Apostol Nicoleta.

Aflat pe lista de priorităţi investiţionale a
Primăriei Miroslava, Centrul de Îngrijire,
de Zi, pentru Copii aflaţi în situaţie de risc,
din Corneşti a fost dat în funcţiune începând cu data de 4 ianuarie 2016.
Noua clădire, amplasată în imediata
vecinătate a Centrului de Zi vechi, a fost
ridicată din resursele proprii al Primăriei
Miroslava şi adăposteşte 30 de copii, din
clasele I – IV, din Corneşti, Proselnici,
Ciurbeşti şi Dancaş.
„Noul Centru a fost gândit de autorităţile locale în ideea de a veni în ajutorul familiilor cu un venit mai mic decât venitul
minim pe economie, monoparentale, sau
cel puţin cu mama plecată la muncă în străinătate”, precizează Ioana Popescu, directoarea centrului.
Copiii aduşi la Centrul de Îngrijire au
fost selectaţi în urma unei anchete sociale
efectuate de personalul Primăriei
Miroslava, direct, la domiciliul solicitanţilor. Odată selectaţi şi introduşi în program,
copiii beneficiază de masă (mic dejun,
supliment alimentar şi prânz) în regim de

catering, asistenţă pedagogică la lecţii, psiholog (Mihaela Rădulescu), medic (dr.
Georgeta Lupaşcu), transport cu microbuzul şcolar, acces la calculator, internet, televizor şamd.
„Condiţia obligatorie pe care trebuie să o
îndeplinească fiecare copil înscris în acest
program este să nu lipsească de la şcoală.
La 20 de absenţe nemotivate contractul se
anulează, locul se eliberează şi mai apoi se
completează cu următorul solicitant de pe
listă”, a precizat directoarea Ioana Popescu.
Cele două schimburi de la Centrul de
Îngrijire, a câte 15 copii, funcţionează între
orele 8:00 – 12:00 şi 12:00 – 16:00. Cei mai
mulţi dintre aceşti copii sunt de calasa I şi a
II-a. Următoarele înscrieri la Centrul de
Îngrijire se vor face în luna iunie.

