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În ultima zi de vineri a lunii
februarie, la Muzeul Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti” din
Bucuresti, a avut loc prezentarea
proiectelor culturale ale satelor
rămase în cursa pentru obţinerea
râvnitului titlu. România are
aproape 3.000 comune şi 14.000
sate. Dar puţine dintre ele şi-au
manifestat interesul de a participa la
astfel de competiţii, pentru a-şi
promova istoria şi tradiţiile. În faţa
unui juriu exigent, format din
specialişti ai Muzeului Satului, şi a
unui public extrem de numeros,
satele ajunse în finala acestei
competiţii şi-au prezentat proiectul
cultural. Participanţii au avut la
dispoziţie, fiecare, câte şapte minu-
te pentru prezentarea proiectului
propriu. Miroslava a prezentat
proiectul cultural cu denumirea:
„Miroslava – Istorie, Cultură,
Tradiţii, Natură”. Pe fundalul
prezentarii a fost difuzat şi un film
cu principalele obiective turistice şi
culturale. Accentul a fost pus pe
palatul Sturdza în care se află
Muzeul Etnografic al Agriculturii
din Moldova, dar şi pe Muzeul
satului Ciurbeşti, unde au loc
şezători şi acţiuni culturale
importante pentru sat. Spre amiază,
juriul s-a retras iar desemnarea
câştigătorilor a fost o alegere grea.
Au fost luate în considerare mai
multe aspecte: 

• Calitatea, numărul și diversita-
tea evenimentelor - 50 puncte;

• Viziunea comunei, prezentarea
proiectelor de dezvoltare - 20 punc-
te;

• Parteneriate - 10 puncte;
• Experiența candidatului - 10

puncte;
• Importanța și impactul eveni-

mentelor - 10 puncte.
Miroslava a avut unul dintre cele

mai bune proiecte culturale.
Obţinând 95 de puncte din totalul
de 100, Miroslava a fost clasata pe
locul 4, din 23 de participanţi care
au obţinut în final titlul de „Sat
Cultural al României 2016”. 

„În anul 1936, Căminul Cultural
din Miroslava obţinea o menţiune
în competiţia cu institutiile similare
din România. Distincţia era
acordată de Fundaţia Regală Carol
I. Activitatea Căminului Cultural
Miroslava era menţionată de
Dimitrie Gusti, părintele şcolii
sociologice din România şi
fondatorul Muzeului Satului.
Distincţia primită acum, la aproape
un secol de la evenimentul
menţionat arată că Miroslava
reintră în rândul satelor şi
comunelor care acordă o atenţie
deosebită culturii, tradiţiilor şi
istoriei. Specialiştii Muzeului
Satului vor veni la Miroslava pentru
a analiza importanţa actiunilor
culturale şi pentru a ne sprijini. În

prezentare am precizat că
Miroslava doreşte să îşi păstreze
nealterate valorile satului şi că
suntem preocupaţi ca satele
tradiţionale să fie păstrate şi
transformate în muzee. Dacă este
posibil să avem măcar câte un
muzeu în fiecare sat. Promovarea
tradiţiilor, păstrarea arhitecturii,
importanţa acordată culturii sunt
factori importanţi pentru satele
Miroslavei şi pentru satul romanesc
în ansamblu. Nu dorim transforma-
rea satelor în zone dormitor astfel
încât denumirea de sat să fie
aruncată în desuetudine”, a declarat
Stefan Susai, Directorul Centrului
de Turism Miroslava, iniţiatorul
proiectului cultural prin care
Miroslava a devenit „Sat Cultural al
României 2016”.

„Prin tot ceea ce facem la
Miroslava arătăm că ne interesează
încotro se îndreaptă satul românesc.
Avem nevoie de infrastructură, ca
să ne dezvoltăm satele noastre, dar
nu omitem cultura şi tradiţiile care
ne definesc”, a declarat primarul
Dan Nita. „Proiectul Miroslavei,
care a participat pentru prima data
la prima dată la concursul „Sat
Cultural al României” a fost
impresionant. Cu siguranţă, vom
veni la Miroslava şi vom susţine
comunitatea în aplicarea strategiei
culturale pe care şi-a propus-o”, a
afirmat Nicolae Marghiol,

preşedintele AFSR, iniţiator al
concursului naţional. 

În perioada urmatoare, în cadrul
acţiunilor culturale susţinute de
Primăria Miroslava, elevii
premianţi din şcolile noaste vor
vizita Muzeul National al Satului

„Dimitrie Gusti” şi Muzeul
Ţăranului Român, de la Bucureşti.
Anul acesta, Muzeul Naţional al
Satului va împlini 80 de ani de la
inaugurarea sa. Miroslava va fi
prezentă aici cu un stand în calitate
de „Sat Cultural al României”. 

Miroslava a obţinut titlul de 
„Sat Cultural al României 2016”!
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Poliţia Locală Miroslava  Tel.: 0751-251.513

În perioada 25 – 28 februa-
rie, comuna Miroslava a fost
prezentă cu un stand propriu
la Târgul Național de Turism,
organizat la Centrul
Expozițional Romexpo din
București. Fiind vorba de cel
mai important eveniment al
anului turistic în România, la
Romexpo au fost prezenți cu
oferte principalii operatori de
turism din țară. Comuna
Miroslava a făcut notă
distinctă cu oferta sa în ce
privește turismul rural.

„Standul nostru a atras
atenția vizitatorilor, fiind
singura comună din județ care
ne-am prezentat la Târg pentru
a fi promovați. Și, slavă
Domnului, chiar avem ce
arăta! În cele patru zile de târg,
vizitatorii standului Miroslavei
au primit aproape 800 de cărți
liliput. Cartea minusculă,
având 70 de pagini în care sunt
prezentate principalele obi -
ective turistice dar și economi-

ce, s-a bucurat de un real
succes. De asemenea, au fost
solicitate de vizitatori vederile
din satele Miroslavei. Aproape
500 de cărți poștale au fost
împărțite vizitatorilor”, a
declarat Ștefan Susai, directo-
rul Centrului Turistic
Miroslava. În ultima zi a

Târgului de Turism al
României, standul Miroslavei
a fost vizitat și de
reprezentanții AFSR care, cu
doar două zile în urmă, la
Muzeul Național al Satului
„Dimitrie Gusti”  acordaseră
Miroslavei distincția „Sat
Cultural al României 2016”.

Miroslava, la Târgul Naţional de Turism
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Documentele de arhivă, câte din ele s-au
mai păstrat, ne sunt de un real folos pentru
a avea o imagine asupra bisericilor din
Miroslava, în anii tulburi şi grei ce au urmat
după al doilea război mondial. Mărturiile
supravieţuitorilor sunt puţine, nu întotdeau-
na exacte. Din acest motiv, am căutat să
scoatem la lumină documente care ne ajută
să avem o imagine reală a acelor ani.
(CONTINUARE ÎN PAGINA 8)

Istorie locală

Bisericile din Miroslava - Oameni şi fapte 

În ediţia precedentă a publicaţiei Mesagerul publicam o listă cu străzi din toate cele 13
localităţi componente ale comunei Miroslava, care urmează să fie asfaltate iar termenul
anunţat de finalizare a programului de modernizare a respectivelor străzi era de trei ani. 

În realitate, angajamentul ferm al Primăriei Miroslava este ca aceste străzi să fie
asfaltate până la finele anului 2016. 

Termen final de asfaltare - 2016! (erată)
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Reunit în şedinţă de lucru ordinară, în
data 28 ianuarie 2016, în sala de şedinţe a
Primăriei, Consiliul Local Miroslava a
dezbătut, votat şi aprobat următoarele
normative locale:

• Hotărâre privind alegerea preşedintelui
de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie,
martie 2016;

• Hotărâre privind acordarea mandatului
special reprezentantului asociatului –
Comuna Miroslava, județul Iași, în vederea
exprimării votului în AGA ARSACIS cu pri-
vire la cererea de aderare a Comunei
Gherăești-jud. Neamț, la Asociația Regională
a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS;

• Hotărâre privind aprobarea achiziționării
de către Primăria Miroslava a serviciilor de
consultanță juridică pentru realizarea proce-
durilor aferente executării contractului de
credit încheiat cu CEC BANK SA, în baza
Hotărârii CAÎL nr.4629/20.10.2015 și a
serviciilor de asistență juridică pentru
realizarea procedurilor desfășurate cu
autoritățile centrale;

•  Hotărâre pentru revocarea HCL nr. 61
din data de 30 aprilie 2015 privind declararea
de utilitate publică de interes local a obiecti-
vului de investiţie “Modernizare prin asfalta-
re drumuri de interes local – strada Şcolii în
comuna Miroslava, în vederea realizării pro-
cedurii de expropriere pe strada Şcolii;

• Hotărâre pentru revocarea HCL
nr.76/16.06.2015 privind aprobarea Studiului
de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici pentru investiția “Modernizare
prin asfaltare drumuri de interes local – stra-
da Şcolii în comuna Miroslava, în vederea
realizării procedurii de expropriere pe strada
Școlii;

• Hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al
SC SERVICII PUBLICE SRL, comuna
Miroslava;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, SC
SERVICII PUBLICE SRL, comuna
Miroslava;

• Hotărâre privind aprobarea
Organigramei și a Statului de funcții ale SC
Servicii Publice SRL Miroslava, pentru anul
2016;

•  Hotărâre privind aprobarea tarifelor
orare și a manoperei orare folosite în devize-
le de lucrări în anul 2016,  pentru utilajele
aflate în administrarea SC SERVICII
PUBLICE SRL, comuna Miroslava;

• Hotărâre privind aprobarea încetării con-
tractului de concesiune nr.9338/17.04.2015
încheiat între Comuna Miroslava şi d-l
Parfene Florin;

• Hotărâre privind desemnarea persoane-
lor care pot înlocui reprezentantul
Consiliului Local al Comunei Miroslava în
Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubritate Iaşi;

• Hotărâre privind actualizarea, modifica-
rea, completarea şi însuşirea Inventarului
Domeniului Privat al Comunei Miroslava; 

• Hotărâre privind aprobarea Planului
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
pentru asigurarea cu resurse umane, materia-
le şi financiare necesare situaţiilor de urgen-
ţă în anul 2016 la comuna Miroslava;

• Hotărâre privind actualizarea, modifica-
rea, completarea şi însuşirea Inventarului
Domeniului Public al Comunei Miroslava;

•  Hotărâre privind aprobarea încheierii
Contractului de Administrare între UAT
Comuna Miroslava și SC Miroslava
Industrial Parc SRL, societatea administrator
al Parcului, în forma prevăzută în Anexa nr.1,
ce face parte integrantă din  prezenta hotărâ-
re;

• Hotărâre privind aprobarea contractării
de servicii de proiectare în vederea elaborării
proiectului: „Creșterea siguranței cetățenilor
și prevenirea criminalității, prin
achizționarea de echipamente specifice și
amenajarea unui centru de supraveghere în
Comuna Miroslava”; 

• Hotărâre pentru revocarea HCL
nr.172/26.11.2015  privind modificarea şi
completarea Nomenclatorului stradal al
comunei Miroslava, Anexa nr.1 la HCL
nr.211/17.12.2014;

• Hotărâre privind aprobarea încheiereii
contractului subsecvent nr. 2 la acordul cadru
nr. 67/2014 pentru proiectarea și execuția
investiției „Modernizare străzi şi drumurile
locale în satele din comuna Miroslava”;

•  Hotărâre privind aprobarea susţinerii
financiare a Asociaţiei Sportive pentru
Educație, Tineret, Cultură și Sport Știința
Miroslava, în anul calendaristic 2016;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al UAT
Comuna Miroslava;

• Hotărâre privind aprobarea creditelor de
angajament pentru acțiuni multianuale
perioada 2016-2018; 

• Hotărâre privind concesionarea prin lici-
taţie publică deschisă, a terenului  în suprafa-
ţă de 95 m.p, situat în intravilan sat Horpaz,
T60, parcela A2724/3/50 aparținând dome-
niului privat al Comunei Miroslava;

• Hotărâre privind concesionarea prin lici-
taţie publică deschisă, a terenului în suprafa-
ţă de 3.371  m.p, situat în T14, număr
cadastral 64325 (zona Delphi), aparținând
domeniului privat al Comunei Miroslava
pentru amenajare parcare și depozit agregate
construcții;

• Hotărâre privind actualizarea valorilor
bunurilor ce aparțin Domeniului Public și
Domeniului Privat ale Comunei Miroslava,
conform listelor rezultate în contabilitate, ca
urmare  a inventarierii realizată la data de la
31 decembrie 2015;

• Hotărâre privind reglementarea acordării
ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de
înmormântare la nivelul UAT Comuna
Miroslava, în anul 2016;

• Hotărâre privind acordarea unor burse
de studiu elevilor și/sau studenților proveniți
din familii defavorizate din comuna
Miroslava, pentru perioada 01.01.2016 –
31.12.2016;

• Hotărâre privind modificarea și comple-
tarea HCL nr.98/30.07.2015.

Date de la starea civilă

În perioada 20 ianuarie – 24 februarie 2016, la
Oficiul de Stare Civilă al comunei Miroslava
au fost înregistrate următoarele:

Căsătorii
• Andrei Lucian, cu Robu Allma Elena;
• Cănălău Gheorghe, cu Buzatu Alexandra
Cristina;
• Lupu Costel Marcel, cu Stativă Adriana

Simona;
• Ciumaşu Tudor, cu Insurăţelu Iulia.
Primăria comunei Miroslava le urează „casă de
piatră” noilor familii!
Primăria comunei Miroslava le urează noilor
familii „casă de piatră”!

Transcrieri (naşteri de copii din părinţi cu
domiciliul stabil în comuna Miroslava)
• Ciumaşu Ana (12 iunie 2015, Republica
Moldova)

Decese
• Pricop Maria (84 ani, Dancaş);
• Anton Gheorghe (78 ani, Miroslava);
• Gogu Petru (46 ani, Ciurbeşti);
• Toduraşcu Lucian Pandele (61 ani, Iaşi);
• Mutihac Ioan (90 ani, Voroveşti);
• Buchilă Maria (79 ani, Valea Ursului);
• Crăciun Anica (86 ani, Horpaz).
Primăria comunei Miroslava le transmite
condoleanţe familiilor îndurerate!

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 gra-
tuit! 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 aso-
ciaţii de proprietari şi cartiere rezidenţiale: administrare,
cenzorat, servicii curăţenie, grădinărit. Garantăm corecti-
tudine 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 serioa-
să 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, intra-
vilan 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 came-
re 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 0752-
015.961, sau resurseumane@tessindustrie.ro. Puteţi depu-
ne CV dumneavoastră direct la sediul firmei TESS
Conex: str. Principală 68, Miroslava, Iaşi, sau la departa-
mentul de resurse umane: Aurel Vlaicu, nr.77, Iaşi. Te
aşteptăm în echipa noastră!

Normative ale Consiliului Local

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! 

Comuna Miroslava, judeţul Iaşi,
organizează licitaţie publică deschisă, în
data de 29.02.2016 pentru:

- concesionare teren în suprafaţă de
3.371 mp situat în T14, nr. Cadastral
64325, comuna Miroslava – orele 9.00;

- concesionare teren în suprafaţă de

95 mp situat în sat Valea Adâncă, comu-
na Miroslava – orele 10.00.

Caietul de sarcini poate fi obţinut de
la Biroul Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul
Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de
50 lei. Data limită pentru depunerea
ofertelor: 26.02.2016, orele 13.00.

Concesionare terenuri

Editor: Florin Antohi

Tipografie: Adevarul Holding SA

Contact: 0748-013.063

Email: redactia.mesagerul@gmail.com

Best Company for All „Veşnica Odihnă” 
Executăm servicii complete de înmormântare (sicrie, catering,

construcţii funerare, cavouri etc.) la preţuri convenabile.
Ne găsiţi la adresa str. Valea Adâncă nr. 9, tel. 0745-532.458 sau 0742-556.130

Vând butelie aragaz, tip „Petrom” (cu
guler), bidoane aluminiu cu capac (pentru

lapte sau miere) şi boiler apă caldă 
150 litri, mixt (electric sau pe centrală).

Telefon: 0760-265.689.



Potrivit legii, fiecare cetă-
ţean are datoria de a-şi menţine
curăţenia în dreptul proprietă-
ţii, la fel şi persoanele juridice.
Asta implică nu doar văruirea
gardurilor, tunderea copacilor
sau plantarea de flori ornamen-
tale, ci şi curăţarea căilor de
acces, a trotuarelor şi rigolelor
de scurgere pluvială. Cine nu
se conformează riscă amenzi
cuprinse între 500 şi 2.000 lei. 

Pentru a veni în întâmpina-
rea gospodarilor care au înce-
put deja să-şi facă ordine în
curte, Primăria Miroslava pune
la dispoziţia cetăţenilor remor-
ca destinată preluării deşeurilor
vegetale compostabile.
Colectarea acestor deşeuri se
va face în săptămânile pare iar
remorca se va deplasa în urma
maşinii de gunoi, potrivit pro-
gramului prestabilit în fiecare
localitate în parte. „Doresc să
revin în atenţia cetăţenilor cu
rugămintea de a nu depozita
acest tip de deşeuri în drum sau
lângă gardul din dreptul pro-
prietăţii personale, ci să-şi

amenajeze un loc special pen-
tru aşa ceva undeva în curte şi
să le scoată abia în ziua când
ştiu că vine remorca. De ase-
menea, ţin să le amintesc că
angajaţii firmei de salubritate
nu sunt plătiţi să încarce cren-
gile şi resturile vegetale în
remorcă. Acest lucru ţine de
responsabilitatea persoanei
care apelează la remorcă”, a
declarat Vasile Bulbaşa, vice-
primarul comunei Miroslava. 

Resturile vegetale sunt pre-
luate şi depozitate gratuit la
platformele special amenajate
în Balciu şi Uricani.
Reamintim că arderea deşeuri-
lor vegetale este strict interzisă
şi reprezintă contravenţie sanc-
ţionată cu amenzi de până la
5.000 lei!

Recomandări pentru 
preluarea gunoiului 
menajer

Pentru a preveni încurcături-
le şi stresul inutil, operatorul

local de salubritate SC Dermat
Cons SRL îi roagă pe cetăţeni
să respecte întocmai programul
de preluare a gunoiului mena-
jer, 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 salu-
britate mai recomandă ca pube-

la să nu fie scoasă cu o zi înain-
te, pentru ca aceasta să nu fie
răscolită de boschetari sau
câini comunitari şi împrăştiată
în drum. 

• Toţi câinii din comuna
Miroslava vor fi inventa-
riaţi, microcipaţi, vaccinaţi
şi sterilizaţi

În urma consultărilor cu
populaţia, Primăria
Miroslava a decis amenaja-
rea unui padoc pentru pre-
luarea câinilor comunitari,
pe un amplasament din
Balciu, în imediata vecinăta-
te a depozitului de preluare a
deşeurilor compostabile.
Padocul va fi construit –
până cel târziu la data de 15
aprilie 2016 – din module
speciale şi va fi prevăzut cu
un centru de preluare, cu
cabinet medical veterinar şi
tot ce implică legislaţia spe-
cifică acestui gen de activita-
te.

Până la darea în folosinţă
a padocului de la Balciu,
pentru a mai reduce numărul
câinilor lăsaţi nesuprave-
gheaţi Primăria Miroslava
intenţionează să demareze o
amplă acţiune de inventarie-
re a câinilor din comună iar
în urma acestei inventarieri
fiecare posesor va decide
câţi câini pătrează şi câţi nu.
Numărul minim de câini
care pot fi păstraţi într-o gos-

podărie fără taxă, precum şi
cuantumul taxei va fi stabilit
prin hotărâre de Consiliu
Local. 

„Propunerea noastră va fi
ca într-o gospodărie numărul
maxim de câini să fie „1” şi
ce-i peste să plătească pose-
sorul o taxă anuală de 40
lei/animal. Dar varianta fina-
lă va fi stabilită de consilieri.
Excepţie de la prevederile
acestui normativ vor face
câinii de rasă”, precizează
Vasile Bulbaşa, viceprimarul
comunei Miroslava. 

Potrivit legii, toţi câinii de
curte trebuie să fie microci-
paţi, sterilizaţi şi să deţină
carnet de sănătate, altfel sunt

consideraţi câini comunitari
şi sunt preluaţi de hingheri.
„Dacă într-o gospodărie deţi-
nătorul hotărăşte să păstreze
doar un câine şi să renunţe la
ceilalţi, aceştia vor fi preluaţi
la padoc unde vor fi depara-
zitaţi, sterilizaţi şi microci-
paţi. Aici vor fi păstraţi până
când vor fi adoptaţi de cine-
va. Atunci li se va elibera şi
carnetul de sănătate. În
niciun caz nu vor fi euthana-
siaţi decât câinii foarte bol-
navi, care nu mai pot fi sal-
vaţi de medicul veterinar iar
menţinerea în viaţa ar pre-
lungi suferinţa animalului”,
a dat asigurări viceprimarul
Vasile Bulbaşa. 

Începe curăţenia de primăvară!
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Toate solicitările de donare a unor dru-
muri private către Primăria Miroslava, spre
a fi trecute în domeniul public în vederea
modernizării lor, vor trebui să parcurgă
următoarea procedură: cererea solicitanţilor
trebuie să fie însoţită de o copie după actele
de proprietate asupra terenului vizat,
împreună cu o schiţă cadastrală.
Compartimentul de cadastru din cadrul
Primăriei Miroslava verifică dacă sunt înde-
plinite condiţiile pentru a fi donat acel teren,
după care înaintează cererea spre dezbatere
în Consiliul Local.

Consiliul Local analizează solicitarea de
la cadastru şi mai apoi emite un aviz de
principiu. Doar după emiterea avizului de
principiu al Consiliului Local, cetăţeanul
sau grupul de cetăţeni care au făcut solicita-
rea merg la notar şi încheie actul de donaţie.
Costurile notariale sunt suportate de dona-
tori. „Foarte important! Solicitarea de dona-
re nu e acelaşi lucru cu darea în administra-
re. Primăria Miroslava nu preia dumuri în
administrare pentru că potrivit legii poate
moderniza şi întreţine numai drumuri care
aparţin domeniului public. Deci procedura
în acest caz, la notariat, trebuie să fie una de
donaţie”, a precizat Ancuţa Lenuţa Ursanu,

secretarul Primăriei Miroslava. 
Pentru a fi preluate în domeniul public,

drumurile private mai trebuie să îndepli-
nească şi condiţii impuse de legislaţia de
urbanism. Concret, dacă sunt drumuri prin-
cipale, lăţimea acestora trebuie să fie de 11
m, dacă sunt drumuri secundare lăţimea
impusă e de 8 m iar dacă sunt mai scurte de
30 m, lăţimea poate fi de 4 m.

Colţul secretarului
Drumurile private se trec în
domeniul public numai cu act de
donaţie din partea solicitanţilor!

Padoc pentru câini comunitari, în Balciu

GAL Stejarii Argintii - consultări publice
În cadrul submăsurii 19.1, GAL Stejarii Argintii face consultare publică în

vederea selectării tipurilor de proiecte ce urmează să fie prinse în strategie, în
vederea finanţării. După finalizarea consultărilor pe teritoriul GAL se vor face
grupe de lucru la o dată pe care o vom anunţa ulterior. 

La consultarea publică de la Miroslava au participat reprezentanţi ai UAT şi
ai societăţii civile – persoane interesate de derularea de proiecte cu fonduri
europene.

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 proble-
ma 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
comparti mentul 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 pom-
pierii şamd. Notele telefonice sunt consemnate într-un registru special de evidenţă. 

Pentru urgenţe, sunaţi la 0232-295.680/27!
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Pentru o mai bună comu-
nicare cu publicul, primarul
comunei Miroslava, Dan
Niţă, a continuat seria de
întâlniri directe cu cetăţenii,
acţiune care s-a derulat în
perioada 1 - 18 februarie.
Tematica abordată a fost,
după cum se stabilise la
întâlnirile precedente: întoc-
mirea bugetului de investiţii
şi cheltuieli pentru anul
2016, precum şi stabilirea
măsurilor administrative
care se impun în funcţie de
realitatea întâlnită în teren. 

A fost un maraton greu
din toate punctele de vedere
pentru că Miroslava este o
comună mare, din compo-
nenţa ei făcând parte 13
localităţi, fiecare dintre ele
cu problemele ei speciale,
cu oameni mai mult sau mai
puţin mulţumiţi de felul
cum decurg lucrurile la ei pe
stradă. Important de ştiut
este că toate problemele
semnalate au fost trecute
într-un caiet iar aparatul de
specialitate al primarului
urmează să le dea curs, fie-
căreia în parte, soluţionarea
lor fiind identificată în func-
ţie de posibilităţi sau priori-
tăţi.

Transportul în comun
se va face la nivel
metropolitan

Spre exemplu, una dintre
probleme cele mai supără-
toare cu care se confruntă

cetăţenii comunei
Miroslava, indiferent că
sunt din Valea Adâncă,
Horpaz, Voroveşti sau
Uricani o reprezintă trans-
portul în comun. Acesta nu
e conform cu normele mini-
me de confort prevăzute în
caietul de sarcini, când a
fost traseul scos la licitaţie,
iar orarul asumat nu e res-
pectat. Cele mai multe
reclamaţii de la cetăţenii
nemulţumiţi vizează prima
cursă (care ar trebui să fie la
ora 05:15) şi ultima cursă
(care ar trebui să fie la ora
22:30). „După cum v-am
spus şi data trecută, stabili-
rea traseelor de transport
judeţean nu ţine de noi, ci
de Consiliul Judeţean iar
licitaţia se ţine la Ministerul
Transporturilor. Am avut
discuţii în acest sens cu
Consiliul Judeţean şi din
câte am înţeles toate trasee-
le din zona metropolitană a
Iaşului vor fi regândite în
aşa fel încât cu un singur
bilet fiecare călător să poată
merge oriunde are nevoie.
Aceste trasee vor fi scoase
din nou la licitaţie iar eu am
să le transmit inclusiv repe-
rele orare pe care mi le-aţi
indicat”, a precizat primarul
Dan Niţă

Iluminatul public

Este o altă problematică
ridicată de cetăţeni. Sunt
locuri în care stâlpii de ilu-

minat nu există, sau altele în
care lămpile sunt arse şi nu
au fost înlocuite. Pe termen
lung, intenţia Primăriei
Miroslava este aceea de a
reface sistemul de iluminat
public integral, cu stâlpi noi
şi lămpi de iluminat cu
LED-uri, mult mai eficiente
din punct de vedere econo-
mic decât cele clasice.
Angajamentul este sigur
pentru că Primăria
Miroslava mai dispune şi de
Centrala Fotovoltaică de la
Ciurbeşti care poate asigura,
fără probleme, necesarul de
energie pentru toată comu-
na. Pe de altă parte însă
treaba va mai dura, pentru
că o asemenea investiţie
este extrem de costisitoare.
„Vom începe cu localităţile
cele mai populate şi, din
aproape în aproape, vom
completa sistemul cu stâlpi
şi lămpi noi. Acolo unde
mai sunt lămpi vechi, dar
funcţionale, le vom lăsa să
meargă până se ard apoi le
vom înlocui cu altele noi.
Pentru asta avem un telefon,
pe care l-am publicat şi în
Mesagerul. Sunaţi acolo şi
anunţaţi, pentru că noi nu
avem de unde şti dacă s-a
ars un bec într-un capăt de
uliţă. Solicitarea va fi trecu-
tă într-un caiet şi înregistra-
tă. Apoi un lucrător va inter-
veni la faţa locului”, a dat
asigurări primarul Dan Niţă.
Pentru început, Primăria
Miroslava şi-a propus să

modernizeze în acest an ilu-
minatul public în două loca-
lităţi. Care vor fi respective-
le localităţi urmează să se
stabilească în Consiliul
Local.

Asfaltări până la finele
anului 2016

Până la finele anului
2016 în comuna Miroslava
urmează a se asfalta circa 37
km de drum iar lista cu
aceste drumuri a făcut
obiectul unui articol separat,
care a fost prezentat în pagi-
nile ziarului Mesagerul.
Lista include drumuri şi căi
de acces din toate localităţi-
le componente ale comunei
Miroslava. Se impune aici o
precizare. Asfaltări se fac
numai şi numai pe drumuri
care au fost trecute în dome-
niul public al comunei.
Drumurile private şi servi-
tuţile ies din discuţie, pentru
că legea nu permite
Primăriei să investească în
proprietăţi private. Există şi
posibilitatea preluării unor
drumuri private în domeniul
public al Primăriei
Miroslava, dar pentru asta
respectivele drumuri trebuie
predate gratuit, prin act
notarial către Primărie şi
mai trebuie îndeplinite nişte
criterii de urbanism (privind
lungimea şi lăţimea lor).
Acest lucru nu a fost posibil
în multe locuri, tocmai pen-
tru că nu au fost respectate

acele criterii. „Degeaba vor
cetăţenii de pe o stradă să
cedeze teren pentru prelua-
rea şi asfaltarea căii de
acces de către autoritatea
locală, dacă au un vecin
care nu vrea să-şi retragă
gardul. Primăria nu vrea să
se certe nici cu proprietarul
încăpăţânat care are dreptul
să facă ce vrea cu terenul
lui, nici cu ceilalţi cetăţeni.
Da, există soluţia exproprie-
rii, dar exproprierea presu-
pune şi despăgubiri. La câte
despăgubiri ar avea
Primăria de plătit, sumele ar

fi atât de mari încât chiar nu
ne permitem! Să vă dau un
exemplu: pentru câţiva
metri de drum în Miroslava,
în zona blocurilor, deţinăto-
rul – lichidatorul fostului
IAS – ne-a cerut 15.000
euro! Cât voi fi primar, nu le
voi da niciodată banii ăştia”,
a declarat primarul Dan
Niţă. În consecinţă, pentru a
preveni blocajele, comisia
de circulaţie a comunei
Miroslava a instituit sensuri
unice, cele mai multe dintre
acestea regăsindu-se în
Valea Adâncă.

Oamenii întreabă, primarul răspunde

Maratonul întâlnirilor cu cetăţenii continuă!

Întâlnirea de la Uricani a
avut loc pe data de 1 februa-
rie, într-o sală de clasă a şcolii
din localitate. Au fost prezenţi
primarul Dan Niţă şi consilie-
rii locali Nicu Popescu, Ilie
Costin şi Costel Mertic.
Problematica discutată a vizat
transportul public, iluminatul
public, branşarea la reţeaua de
apă, extinderea reţelei de
canalizare, întreţinerea şi
modernizarea unor căi de
acces.  

Există o frustrare în rândul
locuitorilor din Uricani că
deşi a fost adusă magistrala de
apă în sat, nu au fost realizate
gratuit şi branşamentele.
„Odată ce am predat reţeaua
la Apa Vital, realizarea bran-
şamentelor nu mai este treaba
noastră. Trebuie să-i contac-
taţi pe cei de la Apa Vital şi să
faceţi contract cu ei, dacă vreţi
să vă branşaţi acum şi nu mai
târziu”, a precizat primarul
Dan Niţă. 

În ce priveşte drumurile, a
fost bugetată betonarea dru-
mului de la Velişcu, până sus

la Tudose. Se va mai pietrui
drumul de la Via Mare, până
la intersecţia cu drumul
Găurenilor (la Surugiu). Se va
completa cu asfalt strada
Bisericii (până la Deliu), str.
Eroilor, str. Şcolii, str. Bahlui
– din finanţări europene. Se
va deschide drum nou, de la
Horaicu, până la Craus Ion şi
un alt drum de la Surugiu
până la Acatrinei. Strada
Salcâmilor va fi asfaltată. 

O problemă importantă

pentru locuitorii din Uricani o
constituie lipsa locurilor de
traversare a Centurii, cu
semafoare dacă e posibil,
aspect care va fi discutat cu
cei de la Drumuri Naţionale.

În planul siguranţei cetă-
ţeanului, Primăria Miroslava
va monitoriza prin camere de
luat vederi toate intersecţiile
din Valea Bahluiului. Nu în
ultimul rând administraţia
locală şi-a propus să împădu-
rească dealul Cruceru. 

Uricani, 1 februarie:
Centura, pericol public!

Ştiind că principala solici-
tare a cetăţenilor din Găureni
o constituie lucrările de con-
solidare a bisericii, Primăria
Miroslava acordat pentru
acest obiectiv suma de
220.000 lei. De asemenea, a
prevăzut amenajarea unui
parc de joacă pentru copii iar
comanda pentru mobilier a
fost deja făcută. Chiar dacă
locuitorii o cer, drumul de la
Găureni la Carrefour Era iese
din discuţie la o eventuală
asfaltare. Mai mult de jumăta-
te din calea de acces este tre-
cută în domeniul privat al
Primăriei Iaşi. „Ar însemna să
facem un drum asfaltat care la
un moment dat se va opri în
câmp iar de acolo maşinile să
meargă pănă la Era tot prin
glod. Ceea ce nu justifică
investiţia”, a observat vicepri-
marul Vasile Bulbaşa. Dacă
Primăria Iaşi ar fi interesată
acel drum se poate face, dar
deocamdată nu e. 

Extinderea reţelei de gaz
metan este posibilă numai
dacă sunt suficienţi solicitanţi

ca să facă profitabilă pentru
furnizor această investiţie.
Primăria Miroslava este dis-
pusă să medieze între cetăţeni
şi Gazmir, dar nu poate obliga
firma să-şi extindă reţeaua
doar pentru 2-3 consumatori.
Dacă cetăţenii fac un tabel, iar
acesta e unul destul de consis-
tent, documentul cu cererea
poate fi înaintat la Gazmir

spre evaluare. 
În ce priveşte drumurile,

Găurenii stau bine în raport cu
alte comune. Se vor asfalta cei
747 m de drum pe strada
Antonie Ruset Vodă şi se va
mai asfalta porţiunea de asfalt
dintre troiţă şi biserică. 

Întâlnirea s-a ţinut în şcoa-
la veche, care acum mai e
folosită şi pe post de biserică.

Găureni, 2 februarie:
Parc de joacă pentru copii
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Auzind că Primăria inten-
ţionează să cureţe locul din
dreptul haznalei pentru a
amenaja un loc de promenadă
sau un miniparc, locuitorii din
Voroveşti i-au cerut primaru-
lui Niţă să nu desfiinţeze haz-
naua. „Sunt de acord, cu con-
diţia să nu bea lumea apă de
acolo, pentru că este impro-
prie consumului uman şi să
nu mai intre nimeni cu căruţa
acolo!”, a solicitat primarul. 

Locuitorii din Voroveşti, în
special cei din strada
Buzamet cer extinderea reţe-
lei electrice, pe când locuitorii
din strada Silişte cer amplasa-
rea unui container mare de
gunoi, pentru că maşina de
gunoi nu poate intra acolo,
strada fiind prea îngustă. 

Strada Cicoarei va fi asfal-
tată iar strada Militari, care
este mai degrabă un drum pie-
truit, necesită reparaţii pentru
că în urma lucrărilor de aduc-
ţiune apă aceasta a fost distru-
să şi trebuie refăcută. Mai este
de lucrat pe str. Haznalei şi str.
Stânii şi se va interveni acolo
imediat ce se mai înmoaie
vremea. „Deocamdată condi-
ţiile meteorologice ne ţin pe

loc”, a spus primarul Dan
Niţă. Cât priveşte corpul nou
al şcolii din Voroveşti, acesta
îşi va păstra destinaţia. La

întâlnire au mai fost prezenţi
consilierii locali Nicu
Popescu, Mihai Tanana şi
viceprimarul Vasile Bulbaşa.

Voroveşti, 3 februarie:
„Vrem haznaua la locul ei!”

Aceeaşi problemă cu noro-
iul de pe urma şanţurilor săpa-
te pentru conducta de apă, ca
la Voroveşti, întâlnim în str.
Malduri, str. Bahlui şi str.
Bisericii din Brătuleni. Şi, tot
la fel, treaba se va remedia
imediat ce vremea o va per-
mite. Drumul SAPARD va fi
refăcut, la rândul lui, în totali-
tate şi calibrat – pe porţiunea
dintre Viarom, Metro şi dru-
mul european – pentru a susţi-
ne traficul greu. 

Montarea unei bariere
luminoase peste calea ferată
nu ţine de competenţa
Primăriei Miroslava. 

Au existat reclamaţii din
partea unor locuitori din
Brătuleni nemulţumiţi că pe
fostul izlaz se va face parc
industrial. La câţi crescători
de animale au rămas în
Brătuleni este în continuare
suficientă iarbă în apropiere
ca să-şi poată paşte vitele.

„Lumea trebuie să înţeleagă
că de la acest parc industrial,
pe măsură ce se va dezvolta şi
vor veni investitori, Primăria
va încasa sume importante
pentru comună, din care vom
putem realiza drumuri, ilumi-
nat public şi multe altele. Să
nu facem nimic pe acel loc
doar pentru două trei vaci care
n-ar avea unde să pască, ar

însemna să ne opunem pro-
gresului întregii comune! Dar,
chiar şi aşa, vă asigur că este
loc destul pentru păscut în
zonă”, a concluzionat prima-
rul Dan Niţă.

La întâlnire (ţinută la gră-
diniţă) au mai fost prezenţi
consilierii locali Gheorghiţă
Iftimie şi Nicu Popescu.

Brătuleni, 4 februarie:
Parcul industrial înseamnă
progres!

Dat fiind ritmul alert de
dezvoltare urbanistică în
zonă, aici vor avea loc lucrări
de extindere a reţelei electri-
ce. Din corespondenţa purtată
de conducerea primăriei cu
cei de la E.on, reiese că aces-
te lucrări de extindere se vor
face în cel mult doi ani şi vor
viza str. Otilia Cazimir (spre
iaz) şi str. Pădurii din
Voroveşti, zonă în care calea
de acces va fi pietruită şi pre-
gătită pentru asfaltare. Va mai
fi modernizată str. Albinelor
(dinspre drumul judeţean).
„Sper ca oamenii din strada
Albinelor să fie înţelegători şi
să-şi retragă gardurile pentru
a o putea asfalta cum se cuvi-
ne. Sunt acolo porţiuni în care
lăţimea drumului nu depăşeş-
te 3 m!”, a remarcat primarul
Niţă. 

Vestea bună este că la
Valea Ursului se va ridica şi
viitorul spital regional de
urgenţe, ceea ce implică dez-
voltări de funcţionalitate
urbanistică pe toată linia, mai
ales în ce priveşte utilităţile şi
transportul în comun. 

Asfaltarea căilor de acces
private iese din discuţie, sin-
gurele drumuri publice din
Valea Ursului fiind str.
Albinelor, str. Mecanizării şi
str. Otilia Cazimir. Da, există
posibilitatea preluării altor
drumuri în domeniul public,
dar pentru asta acele drumuri
trebuie să îndeplinească con-
diţiile de lăţime prevăzute în
legislaţia de urbanism. La

solicitarea cetăţenilor, prima-
rul Dan Niţă a luat în calcul
amenajarea unui refugiu, cu
adăpost pentru vreme de ploa-
ie în staţia de transport în
comun, precum şi montarea
unor limitatoare de viteză. În
privinţa acestora din urmă,
situaţia nu e chiar simplă.
Fiind vorba de drum judeţean,

montarea cocoaşelor, precum
şi amenajarea unor treceri de
pietoni semaforizate trebuie
aprobată de cei de la
Drumurile Judeţene. 

La întâlnire (ţinută în prăz-
nicarul bisericii) au mai fost
prezenţi consilierii locali Nicu
Popescu, Gheorghe Cojocaru
şi Gheorghiţă Iftimie. 

Valea Ursului, 8 februarie:
Va fi spital regional!

După cum deja se ştie, pe o
coastă din zona Corneştilor, în
apropierea şoselei de centură,
se va amenaja un cartier de
locuinţe pentru tineri. Loturile
au fost scoase deja de trei ori
la licitaţie şi s-au atribuit, pro-
gresiv, tuturor celor care au
solicitat şi au îndeplinit condi-
ţiile de calificare. Dacă vor
mai fi cereri, Primăria
Miroslava va mai scoate teren
la concesiune, pentru că loc
este suficient. 

Tot la Corneşti a fost dat în
folosinţă, pe lângă Centrul de
Zi, un al doilea Centru de
Îngrijire pentru Copii aflaţi în
situaţie de risc. În spatele
acestor două clădiri se va ridi-
ca şi o grădiniţă nouă.

În ce priveşte cetăţenii care
deţin în folosinţă terenuri în
Corneşti, fără forme legale,
toţi aceştia sunt invitaţi să se
prezinte la Primărie şi să
demareze procedurile de
intrare în legalitate, primul
pas fiind încheierea unor con-
tracte de concesiune. 

Prezent la întâlnire, consi-
lierul local Ilie Apostol, care e
şi directorul Şcolii „Dimitrie
Anghel” a solicitat sprijin
autorităţii locale pentru rea-
menajarea unui corp de clădi-
re aflat în posesia unităţii de
învăţământ. Concret, acesta
vrea să amenajeze un mic
depozit pentru peleţi, o arhivă
a şcolii şi o mică bibliotecă.
Un sistem video de suprave-

ghere la şcoală ar fi binevenit,
de asemenea, nu neapărat
pentru că ar fi hoţi prin preaj-
mă, dar „pentru a intra în rând
cu lumea”. O altă propunere a
fost înfiinţarea unei săli de
sport, necesitate confirmată,
de altfel, şi de către primarul
Dan Niţă. „Ne-am gândit să
facem, din panouri uşoare,
chiar două săli de sport: una la

Corneşti şi o alta la Uricani”,
a spus primarul. 

În ce priveşte biserica din
Corneşti, monument istoric,
aici au fost luate în calcul
lucrări de reparaţii importan-
te. „Anul acesta sau cel mai
târziu anul viitor va fi gata
toată biserica, inclusiv turla şi
acoperişul!”, a promis prima-
rul Dan Niţă.

Corneşti, 10 februarie:
Suficiente loturi de locuinţe
pentru tineri
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Sunt unele probleme pe
care Primăria, chiar dacă ar
vrea, nu le poate rezolva. O
asemenea belea e şi cea dintre
familiile Mazilu şi
Hârtopeanu, care se tot ceartă
de la un drum vechi şi desfiin-
ţat de acesta din urmă.
Tulburarea de posesie fiind
doar de competenţa justiţiei,
primarul nu se poate băga. 

Prezent la întâlnire (care a
avut loc în prăznicarul biseri-
cii din localitate), Gheorghe
Măciucă, din strada Prunilor,
a solicitat o extindere a utilită-
ţilor şi aici. În total, pe strada
Prunilor sunt 8 familii care
vor să se racordeze la apă, gaz
şi drum asfaltat. Problema a
fost notată şi va fi analizată de
corpul de specialitate al pri-
măriei. Anul acesta, în Balciu
vor mai fi asfaltate str.
Izvoarelor şi str. Viilor. Spre
deosebire de alte sate din
componenţa comunei
Miroslava, în Balciu sunt cei
mai mulţi crescători de ani-
male. Iar marea lor supărare
este spaţiul insuficient de
păşunat. Problema a fost acu-
tizată şi de prezenţa unui ţigan
care şi-a încropit acolo nişte
construcţii, făcând şi o mize-
rie de nedescris. Situaţia este
pe deplin cunoscută de autori-
tatea locală, care a dat asigu-
rări că respectivul îşi va strân-
ge catrafusele de acolo cât de
curând. O făcea mai demult,
dar intervenţii de acest gen nu
se pot face altfel decât pe căi
şi proceduri legale. Or, tocmai
la acest aspect se lucrează
acum. În ce priveşte furajarea
animalelor, cetăţenii satului

Balciu mai pot merge cu ani-
malele la păşunat şi pe islazul
din Ciurbeşti sau pe oricare
dintre păşunile aflate în
domeniul public al comunei
Miroslava. În acest sens va fi

redactată şi o hotărâre de
Consiliu Local.  

În dreptul bisericii s-au
mai ars nişte lămpi de ilumi-
nat public. Acestea vor fi înlo-
cuite de altele noi.

Balciu, 11 februarie: Nu
este suficient spaţiu pentru
păşunat

Veste bună pentru locuito-
rii din Ciurbeşti şi Horpaz.
De-a lungul drumului princi-
pal va fi amenajat un trotuar,
care va porni din capătul
Ciurbeştilor, va continua prin
Horpaz şi se va opri până în
vale, la drumul judeţean din
capătul CUG-ului. Investiţia
va fi gata până la sfârşitul
acestui an. 

Strada Pădurii (593 m) va
fi asfaltată iar strada Neculai
Hârţan se va prelungi spre
calea de acces de la fostul
camping. Dacă va veni pro-
nunţarea definitivă de la
Curtea Supremă în favoarea
Primăriei Miroslava (care se
judecă cu SC Teba SA pentru
respectivul teren unde a fost
cândva baza de agrement
Tomiris), aici se va amenaja
un azil de bătrâni. „La prime-
le instanţe am câştigat, aşa că
avem motive să fim optimişti,
chiar dacă cei de la Teba au
tot făcut recurs. Locul se pre-
tează perfect pentru un centru
de bătrâni, nou, la care ne
gândim de mai multă vreme”,
a declarat primarul Dan Niţă. 

Pe strada Izvoare deocam-
dată nu se pot face reparaţii
până nu se consolidează tere-
nul de acolo, pentru că s-au
depistat… izvoare.
Consolidarea terenului nece-
sită fonduri care depăşesc cu
mult posibilităţile Primăriei
Miroslava, aşa că se caută
soluţii alternative.

Cetăţenii din Ciurbeşti
solicită gaz metan şi sunt
nemulţumiţi de desele căderi
de curent. Situaţia e cunoscu-
tă de conducerea Primăriei
Miroslava, dar fiind vorba de
agenţi economici privaţi,

aceasta nu poate face mare
lucru pentru a-i forţa să facă
investiţii. Dacă în ce priveşte
reţeaua de gaz, autoritatea
locală a demarat nişte discuţii
cu Gazmir, lucrurile sunt mult
mai complicate când vine
vorba de E.on, care nu discu-
tă cu nimeni. „Ştiu că reţeaua
de curent electric de la
Ciurbeşti este mult subdimen-
sionată. S-a tot construit, a
crescut numărul de consuma-
tori, dar reţeaua a rămas ca pe
vremea când aici erau doar
câteva case. E.on a preluat tot
de la RENEL şi nu a investit
un leu. Chiar nu avem ce le
face!”, a remarcat primarul
Niţă.

În privinţa canalizării,
satul Ciurbeşti va fi racordat
la reţeaua dinspre Dumbrava,
dar nu foarte curând.
Canalizarea localităţilor din
zona metropolitană face
obiectul unui masterplan, ce
urmează să fie pus în aplicare
până în 2018, de Apa Vital, cu
fonduri structurale.

Întâlnirea s-a desfăşurat la
şcoala veche (aceasta va fi
reabilitată complet şi i se va
da o destinaţie culturală – n.r.)
şi la ea au mai participat con-
silierii locali Nicu Popescu,
Iftimie Gheorghiţă şi
Gheorghe Vicol.

Ciurbeşti, 12 februarie: Azil
de bătrâni pe malul lacului

Chiar dacă unii săteni o
cer, decolmatarea iazului din
localitate nu se justifică.
Cheltuiala e mult prea mare
iar din banii respectivi se pot
face alte investiţii mult mai
utile cetăţenilor din sat. Va fi
îndreptată strada Mărului, pe
care nu se poate circula când
plouă, la fel şi strada Siliştei.
La solicitarea cetăţenilor, în
incinta corpului de clădire în
care a fost şcoala veche se va
amenaja un dispensar. De ase-
menea va fi extinsă reţeaua de
apă, la capetele de străzi care
nu au fost prinse în lucrarea
predată recent la Apa Vital. 

La întâlnirile din Corneşti
şi Proselnici au mai fost pre-
zenţi consilierii locali Nicu
Popescu, Iftimie Gheorghiţă,
Radu Lupu şi Ilie Apostol.

Proselnici, 10 februarie:
Extinderi la reţeaua de apă

Localităţile Dancaş,
Corneşti şi Proselnici încă nu
au fost cuprinse într-un pro-
iect imediat de extindere a
reţelei de canalizare, pentru că
încă nu a fost găsită o soluţie
tehnică. Oricum, la acest
obiectiv se lucrează şi cel mai
târziu în 2018 toţi locuitorii
comunei se vor putea branşa
la reţeaua de canalizare pentru
că aşa spune o directivă euro-
peană. În Dancaş va fi refăcut
iluminatul public (pe fiecare
stâlp se vor monta lămpi cu
lumină albă). În ce priveşte
racordarea la reţeaua de apă
potabilă, doritorii o pot face
oricând, adresându-se celor
de la Apa Vital să le facă bran-
şamentele. 

Drumul până la Centură va
fi asfaltat, la fel şi cel care
face legătura cu satul Balciu şi
va fi prevăzut cu rigolă beto-

nată pentru scurgerea apelor
pluviale. Subiect delicat: au
existat reclamaţii din partea
unor cetăţeni nemulţumiţi de
muzica şi zgomotul produs în
timpul nopţii de clienţii

Clubului „Le Gaga”. Rămâne
de găsit totuşi o soluţie care să
mulţumească pe toată lumea,
adică nici să-şi piardă clubul
clienţii fiţoşi, dar nici să fie
gălăgie. Grea provocare…

Dancaş, 11 februarie: Club
„Le Gaga” are probleme cu
vecinii
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Veste bună pentru locuito-
rii din strada Pepinierei. În
urma unor negocieri recente
dintre Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava şi Mihai
Chirica, primar interimar al
Iaşului, comuna Miroslava a
făcut un schimb de terenuri
cu Iaşul, astfel încât această
stradă să poată fi lărgită la 11
m. În Valea Adâncă Veche au
mai rămas de asfaltat str.
Florilor, str. Laţcu Vodă şi str.
Livezii. Discuţii în acest sens
s-au făcut şi pentru str.
Imaşului. 

Principala problemă a
locuitorilor din această locali-
tate rămâne însă canalizarea.
Din punct de vedere tehnic
altă soluţie decât trecerea
acesteia prin malul pârâului
nu există. Asta va presupune
ca proprietarii din zonă să
cedeze suprafaţa de teren
necesară pentru instalaţia de
canalizare propriu-zisă. 

La fel ca în alte localităţi,
în Valea Adâncă Veche se vor
monta camere de luat vederi
la toate intersecţiile. Vor mai
fi instalate limitatoare de vite-
ză şi se va moderniza progre-
siv sistemul de iluminat
public, pe măsură ce se ard
lămpile vechi. 

Întâlnirea cu cetăţenii a
avut loc la şcoala din localita-
te şi la ea au mai fost prezenţi

consilierii locali Nicu
Popescu şi Alexandru Vieru.  

Valea Adâncă Veche, 16
februarie: Canalizare doar
prin aliniamentul pârâului!

Aceeaşi problemă, ca şi în
Horpaz, cu drumurile înguste,
dar mult mai accentuată. Sunt
cetăţeni care şi-au montat gar-
dul până la limita proprietăţii
şi nu au mai lăsat loc de drum.
În consecinţă, multe străzi din
localitate sunt înguste iar
acest lucru a forţat comisia de
circulaţie a Consiliului Local
Miroslava să impună sensuri
unice. 

Multe nemulţumiri din
partea locuitorilor din strada
Florilor şi strada Principală:
nefiind amenajate trotuare,
copiii care vin de la şcoală
sunt expuşi riscului de acci-
dente, aşa că oamenii solicită
limitatoare de viteză. „I-am
rugat frumos, în nenumărate
rânduri, pe cetăţenii în cauză
să-şi retragă gardurile. Au
refuzat, aşa că nu avem ce
face. Din acest motiv nu am
avut loc pentru utilităţi iar
pentru trotuare cu atât mai
puţin! Imediat ce se va încălzi
vremea vom monta la loc
limitatoarele de viteză”, a
declarat primarul Dan Niţă.

În Valea Adâncă Nouă au
fost inventariaţi deja stâlpii
pentru iluminat public. Acolo
unde nu există iluminat public
şi situaţia din teren o impune,
se vor monta stâlpi şi lămpi
noi, cu LED. O altă veste

bună pentru locuitorii de aici
este că lângă biserică se va
construi o grădiniţă nouă.

Revenind la drumuri,
Primăria Miroslava va termi-
na de asfaltat în acest an str.
Laţcu Vodă şi str. Florilor.
Lângă AJC Ana Maria va fi
amenajată o trecere de pie-
toni, la drumul judeţean. Aici
va fi amenajată o staţie de

autobuz şi se va mai amenaja
una asemănătoare la Expo
Mobila. 

Întâlnirea a avut loc la
sediul Fundaţiei Persoanelor
de Vârsta a Treia şi a
Pensionarilor, în prezenţa
prof. Victor Budeanu (preşe-
dintele Fundaţiei) şi a consi-
lierului local Nicu Popescu.

Valea Adâncă Nouă, 17
februarie: Grădiniţă nouă,
lângă biserică

Având în vedere că blocu-
rile vechi de locuinţe din
Miroslava sunt cam ale nimă-
nui, conducerea primăriei le-a
cerut locuitorilor de aici să-şi
facă o asociaţie a locatarilor
pentru a-i putea ajuta să-şi ter-
mine reparaţiile la faţadă şi
acoperiş. Aparent simplă,
rezolvarea acestei probleme
întârzie să vină pentru că
oamenii nu se pot aduna la
aceeaşi masă ca să ia o hotărâ-
re în interesul lor comun. Pe
de altă parte, Primăria nu
poate subvenţiona persoane
fizice, că nu permite legea!
Altminteri, necesităţile locui-
torilor din Miroslava – sat
sunt aceleaşi ca în toate cele-
lalte localităţi componente ale
comunei, dar parcă mai puţi-
ne. Cam toate drumurile au
fost asfaltate iar ce a mai
rămas restant sunt doar nişte
capete care se vor rezolva
rapid. „În decurs de trei ani
am asfaltat 84 km în comună
şi în acest an ne-am propus să
mai asfaltăm încă 37”, a
declarat primarul Dan Niţă.
Au mai rămas lucrări de cana-
lizare şi multe alte investiţii
importante pentru care prima-
rul le cere oamenilor înţelege-
re. „Comuna este foarte mare

şi din acest motiv nu le putem
face pe toate în acelaşi timp.
Trebuie să fim realişti. Cu
răbdare, le vom face pe toate,
pas cu pas. Mă mai gândesc la
cetăţenii care s-au mutat
recent în comuna noastră şi
vreau să le dau asigurări că ne
gândim inclusiv la nevoile lor.
Până acum, am investit cu
prioritate în satul vechi. Dar
când vom termina aici vom
intra cu programe de investiţii
şi în intravilanul nou creat.
Potrivit estimărilor noastre,
într-un viitor foarte apropiat
vor mai apărea cel puţin 100

km de drumuri noi în
Miroslava”, apreciază prima-
rul Dan Niţă. 

O altă veste bună: clădirea
primăriei vechi din Balciu, va
fi reabilitată din temelii şi aici
se va amenaja un cămin cultu-
ral. Potrivit statisticilor, în
2008, la Miroslava erau înre-
gistraţi circa 8.000 de locui-
tori. Acum, oficial sunt peste
14.000 dar în realitate popula-
ţia comunei Miroslava numă-
ră peste 20.000 locuitori,
mulţi dintre aceştia domicili-
ind aici, dar păstrându-şi bule-
tin de Iaşi.

Miroslava, 18 februarie:
Peste 20.000 de locuitori!

La solicitarea cetăţenilor
vor fi instalate două semafoa-
re: unul în Horpaz vale, la
drumul judeţean şi un altul în
Valea Adâncă iar lucrarea va
fi dată în folosinţă la vară. Vor
fi montate, de asemenea, limi-
tatoare de viteză. Pentru con-
solidarea străzii Iazului, care
se duce la vale, a fost depus
un proiect la Bucureşti, pe
situaţii de urgenţă. Altfel nu se
poate, pentru că asemenea
lucrări sunt foarte scumpe. În
această localitate sunt două
probleme mari: străzile subdi-
mensionate şi fosele unor pro-
prietari de case care recurg la
tot felul de subterfugii pentru
a-şi goli mizeria din WC în
şanţul public, de dren.
Ambele cazuri au ca funda-
ment firea omenească. Dacă
un proprietar nu vrea să-şi
retragă gardul, un drum nu
mai poate fi lărgit şi cu atât
mai puţin modernizat. La fel,
în acest caz iese din discuţie şi
racordarea la reţeaua de apă şi
canal. Cât priveşte mirosul
insuportabil şi mizeria arun-
cată din fose, e o chestiune ce
ţine de obraz pe care unii îl au,
alţii nu. Într-adevăr, legislaţia
de mediu este foarte aspră, dar

dacă garda de mediu nu îşi
face treaba, cu ce ar mai putea
interveni Primăria? Poate
doar să grăbească extinderea
reţelei de canalizare.
„Localităţile Horpaz,
Ciurbeşti şi Valea Adâncă
sunt cuprinse în masterplanul
de pe zona metropolitană pen-
tru a fi gata până în 2018.
Proiectul este la Apa Vital.
Sperăm să nu fie contestată
licitaţia, ca să ne putem totuşi
apuca de lucrări în acest an”, a
declarat primarul Dan Niţă.

La solicitarea cetăţenilor,
Primăria Miroslava analizea-
ză şi posibilitatea amplasării
unor coşuri de gunoi pe stâlpi.
Dintre solicitările persoanelor
prezente la întâlnirea cu pri-

marul mai consemnăm ame-
najarea unui parc de joacă
pentru copii, pe strada
Principală, extinderea şi între-
ţinerea iluminatului public,
gratuităţi pe mijloacele de
transport în comun, dar şi
două ciudăţenii: montarea de
alarme antiaeriene şi instala-
rea unor cişmele cu apă de
băut.

Pe lista de investiţii din
acest an la Horpaz mai figu-
rează şi amenajarea unei case
mortuare, la cimitirul din
localitate. La întâlnirea din
Horpaz au mai fost prezenţi
consilierii locali Nicu
Popescu, Gheorghe Vicol şi
Iftimie Gheorghiţă.

Horpaz, 15 februarie:
Canalizare, în aşteptare…
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În data de 13 mai 1945, membrii
ai consiliului parohial Miroslava,
împreună cu preotul Covalciuc, au
organizat o întâlnire pentru a
inventaria bunurile bisericilor din
Miroslava, Balciu şi Valea Adâncă.
Unele dintre biserici avuseseră de
suferit în urma bombardamentelor,
în altele soldaţii sovietici au
pătruns şi au plecat cu ce le-a picat
în mână. Trebuie spus că în ziua de
21 august 1944 a fost un bombar-
dament masiv iar linia frontului era
nu departe de Miroslava. În ziua
menţionată locuitorii satelor
fugeau care încotro iar trupele
sovietice îşi făceau apariţia spre
groaza sătenilor.  Fiecare căuta să
scape cu viaţă iar bisericile rămăse-
seră în grija Celui de Sus. De altfel,
preotul Ştefan Covalciuc era în
acea zi la Voineşti iar bombarda-
mentul şi fuga refugiaţilor făceau
imposibilă întoarcerea lui. Soldaţii
sovietici au găsit biserica din
Miroslava ferecată. Au spart uşa
metalică de la intrare trăgând rafale
de mitralieră în broască. Bunurile
sustrase de ostaşii sovietici nu au
fost puţine. Menţionăm că au luat
cu ei o cruce de argint, trei rânduri
de acoperăminte pentru masa sfân-
tă, şase straie preoţeşti, un ştergar,
două icoane, patru cărţi bisericeşti,
un scaun cu spetează şi alte obiec-
te. Totalul obiectelor dispărute de
la biserica din Miroslava era de 17
iar valoarea lor în banii acelor vre-
muri era de 136.000 lei.

Războiul a golit bisericile
din Balciu şi Valea Adâncă

Procesul verbal găsit în străfun-

durile arhivelor de la Mitropolie ne
ajută să avem o imagine şi asupra
“vizitelor” ostaşilor sovietici şi la
bisericile din satele Balciu şi Valea
Adâncă. Astfel, de la biserica din
Balciu soldaţii au plecat cu 10
obiecte printre care un acoperământ
pentru masă, un potir de argint,
două cruciuliţe de lemn, o linguriţă
de argint. Valoarea lor era estimată
la 91.500 lei. De la biserica din
Valea Adâncă au disparut un litur-
ghier, o cruce de lemn, precum şi
trei rânduri de acoperăminte pentru
sfânta masă, un Ceaslov, o carte
despre vieţile sfinţilor. Procesul
verbal precizează că “toate aceste
pierderi au fost constatate de noi la
faţa locului, imediat după ce frontul
s-a îndepărtat motiv pentru care s-a
încheiat şi un process verbal cu ave-
rea ce a mai rămas”. Inventarul a
fost făcut de preotul  Covalciuc,
epitropii Agavriloaei şi Vasiliu pre-
cum şi consilierii Bucur, Leonti,
Puţintică, Ernilă, Prisecaru şi
Petrilă. 

Plecarea trupelor sovietice şi
sfârşitul războiului nu aveau să

aducă însă vremuri mai bune nici
pentru locuitorii satelor şi nici pen-
tru biserici sau slujitorii acestora.
Sate precum Găureni, Balciu,
Proselnici, Dancaş sau Valea
Adâncă au fost propuse de adminis-
traţia comunistă pentru dezafectare.
Este important de menţionat că din
cauza stricăciunilor survenite în
urma războiului în biserica din
Miroslava nu s-a slujit până la data
de 20 mai 1946. Un document din
20 decembrie 1948, când deja
România devenise republică popu-
lară, arată că biserica din Miroslava
nu avusese niciun fel de venit în
anii 1944 şi 1945. Membrii consi-
liului parohial solicitau sprijinul
Mitropoliei în vederea reparării
bisericii care fusese afectată de
bombardametul din 1944. Preot era
acum la biserica din Miroslava
părintele Cezar Ignat iar din consi-
liu mai făceau parte V. Mahu, Gh.
Vasiliu, I. Petrilă, I. Ştefarta, I.
Ernilă şi M. Leonti. În ceea ce pri-
veşte preoţii trebuie să amintim că
dupa august 1944 preotul
Covalciuc a revenit la Miroslava,
de mai multe ori în anii ce au urmat,
pentru a face inventarul a ceea ce a
mai rămas în biserici după trecerea
trupelor sovietice. 

Preotul Covalciuc s-a transferat
la Bogdăneşti în locul socrului său
iar acesta i-a luat locul prin consim-
ţământ. Preotul Dimitriu fiind însă
bătrân şi bolnav nu a putut sluji,
fiind mai mult suplinit de catre
preotul Bodnărescu la de Galata. La
Balciu preot în anul 1945 era Eugen

Petrescu.

Biserica de lemn din Balciu
nu mai există

Este poate interesant de spus
câteva lucruri, dat fiind faptul că am
pomenit satul Balciu de câteva ori,
şi despre biserica de lemn care
astăzi nu mai există. Biserica din
lemn din satul Balciu avea hramul
“Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”. Biserica fusese construită
în anul 1789. Era o clădire joasă,
acoperită cu tablă şi semăna mai
mult cu o veche casă ţărănească.
Atrăgea atenţia asupra ei prin turnul
de lemn de la intrare făcut la vre-
mea respectivă de obştea satului.

Bisericuţa de lemn din Balciu era
împărţită în două părţi: naos şi altar.
Nu avea niciun fel de pictură în
interior iar catapeteasma fusese
executata de un meşter simplu. În
anul 1921, pereţii interiori şi exte-
riori au fost căptuţiţi de către eno-
riaşi cu blăni de brad şi vopsiţi în
culoare gri. Nefiind o clădire solidă,
dar şi datorită vechimii, biserica de
lemn din Balciu necesita permanent
reparaţii. Acesta a şi fost motivul
invocat când a fost demolată.  În
anul 1967 s-a făcut un inventar al
bunurilor aflate în biserici. Comuna
Miroslava avea să apară în forma
care se află astăzi abia în 1968 şi se
punea problema existenţei lăcaşului
de cult din Balciu.  Ca slujitori ai
bisericii din Balciu amintim pe
Fabian Bodnărescu precum şi preo-
ţii Cezar Ignat, Dimitrie Monor şi
Cicerone Stăcescu.

Bisericile din Miroslava în
perioada comunistă

Perioada comunistă nu a fost
una bună pentru bisericile din
Miroslava. Dar credinţa oameni-
lor, devotamentul preoţilor şi acor-
dul tacit al autorităţilor din acea
vreme au făcut ca în sate să fie
reparate bisericile iar oamenii să
se boteze, să se căsătorească şi să
îşi petreacă rudele pe ultimul
drum, aşa cum cer rânduielile
creştin ortodoxe. Reamintim aici,
pentru a sublinia rezistenţa credin-
ţei în faţa ateismului comunismu-
lui, o frază spusă cu zeci de ani în
urmă de fostul primar comunist
din acea vreme preotului Mihai
Rusu, de la parohia Miroslava:
“Părinte, când te apuci de treabă,
să îmi spui să îmi iau concediu!”.

Ştefan Susai

Bisericile din Miroslava - Oameni şi fapte 

Biserica
Miroslava

Biserica Valea 
Adâncă

Biserica
Balciu

Biserica Buna
Vestire - Corneşti
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Fără îndoială, anul 2016 reprezintă
un prilej de mare sărbătoare pentru
locuitorii comunei Miroslava care se
pot mândri şi prin faptul că Liceul
Tehnologic Agricol „Mihail
Kogălniceanu” sărbătoreşte 185 de ani
de existenţă şi tradiţie în educaţie. Cu
acest prilej aniversar, în perioada martie
- octombrie 2016, va fi organizată o
serie de activităţi, după un program care
va fi mediatizat în perioada următoare.
Ca preambul al acestor activităţi, vă
oferim câteva date cronologice care au
marcat evoluţia învăţământului agricol
din Miroslava.

Repere cronologice

1831 – septembrie, 24: Revista
„Albina românească” publică un anunţ
în care se face cunoscută aprobarea
Epitropiei Învaţăturilor Naţionale de a
fi deschis în judeţul Iaşi, la Miroslava,
„Institutul de Educaţie de la
Miroslava”, la 25 octombrie 1831;

1831 – septembrie: este tipărit şi
difuzat un prospect bilingv (română şi
franceză) în care sunt prezentate condi-
ţiile de studiu de la Miroslava;

1831 – noiembrie, 25: Aceeaşi
revistă, „Albina românească”, infor-
mează cititorii despre deschiderea cur-
surilor la Institutul de la Miroslava.
Sunt amintiţi câţiva dintre elevii înscrişi
printre care şi Mihail Kogălniceanu,
„fiul agăi Ilie Kogălniceanu”;

1832 – iunie, 16: „Albina româ-
nească” prezintă examenul de absolvire
a primului an de studii de la Institutul
din Miroslava. La festivitatea de pre-
miere, la care a participat Mihail
Sturdza, care avea să devină în 1834
domnitor, i s-a acordat premiul I elevu-

lui Mihail Kogălniceanu;
1865 – ianuarie, 16: Se deschide

Stabilimentul Sericicol ,,M.
Vitlimescu” la Galata Miroslavei.
Scopul său era de a pregăti lucrători în
creşterea sistematică a viermilor de
mătase;

1867 – iulie: În cadrul Expoziţiei
Universitare de la Paris, se conferă o
medalie de bronz Stabilimentului
Sericicol de la Galata Miroslavei pentru
fire de mătase;

1867 – septembrie, 15: Se înfiinţea-
ză Şcoala de Agricultură de la Galata
Miroslavei, prin decretul nr. 1272 din
30.08.1867. Această şcoală era dotată
cu o fermă de ,,300 pogoane de pământ
pe moşia Miroslavei”. A fost prima
şcoală medie de stat din Moldova şi a
doua (după Pantelimon) din ţară;

1868 – iulie, 16: Monitorul Oficial
nr. 244 publică raportul general de
inspecţie a Şcolii de Agricultură de la

Galata Miroslavei, alcătuit de Ion
Ionescu de la Brad, care arată că „atât
răspunsurile elevilor, cât şi lucrările lor
practice m-au încredinţat că toţi domnii
profesori şi-au făcut datoria şi au făcut-
o cu focul acela sacru de devotament
ce-l urmărise”;

1869 – iulie, 5-8: Ion Ionescu de la
Brad este profesor examinator la  agro-
tehnică la Şcoala Agricolă de la Galata
Miroslavei;

1869 – august, 3: Se publică rezolu-
ţia prim-ministrului D. Ghica la rapor-
tul nr.46, în care se face următoarea pre-
cizare cu privire la şcoala de la Galata
Miroslavei: „mulţumirea ministrului
pentru silinţa ce pun atât alţii în exploa-
taţiunea fermei, ce servea de model cul-
tivatorilor ţării, cât şi învăţământului
pentru pregătirea elevilor de a fi folosi-
tori agriculturii practice”;

1870 – august, 13: Comisia fomată
din P.S. Aurelian, A. Negruzzi C.

Cerchez constată, printre altele, că „lec-
ţiile de zootehnie au fost predate foarte
bine”, iar „răspunsurile elevilor au fost
pe deplin mulţumitoare”;

1895 - martie: Se deschide Şcoala
de Sericicultură „Vitlimescu-
Mironeanu” la Galata Miroslavei,
reluându-se activitatea vechiului stabi-
liment sericicol;

1900 - august: În cadrul Expoziţiei
Universitare de la Paris, se acordă
medalia de bronz Şcolii Sericicole de la
Galata Miroslavei pentru produsele
sericicole prelucrate;

1919 - septembrie, 2: Se înfiinţează
Şcoala de Agricultură de la Miroslava,
stabilindu-şi sediul în fostul local al
Institutului de Educaţie;

1933 - Juriul din cadrul Expoziţei
Agricole a României conferă „Medalia
de Aur” Şcolii Agricole de la Miroslava
pentru pomi şi viţe altoite. Cu acelaşi
prilej se acordă şi alte medalii de argint,
inclusiv una pentru taurul de rasă al
şcolii, respectiv pentru „buhaiul
Răzvan”;

1930 - Juriul expoziţiei organizate
de Ministerul Agriculturii conferă
„Medalia de aur” Şcolii de Agricultură
de la Miroslava pentru oile rasa „ţigaie”
crescute aici;

1937 - februarie, 1: Se deschide
Şcoala Superioră Ţărănească, sub
îndrumarea lui Dimitrie Gusti;

1934 – 1940: Şcoala de Agricultură
de la Miroslava se poate mândri cu o
fermă model, cu numeroase sectoare de
producţie, în care se aplică cea mai
avansată tehnică agronomică a vremii;

1948 – august, 3: Se înfiinţează
Şcoala Profesională Agricolă, ca urma-
re a Reformei Învăţământului. Această
şcoală a trecut rând pe rând prin trans-

formări variate, până la desfiinţarea sa
în 1974;

1974 - septembrie, 1: S-a înfiinţat
Liceul Agroindustrial Miroslava, care a
preluat şi continuat tradiţia de un secol
şi jumătate de învăţământ agricol la
Miroslava;

După 1989 - Liceul de la Miroslava
a devenit Grupul Şcolar Agricol
„Mihail Kogălniceanu”;

După 1995 - pentru Şcolile Agricole
din România începe o perioada dificilă
şi în câţiva ani, din peste 200 instituţii
medii de la nivelul ţării rămân circa 50
care continuă activitatea, printre acestea
şi Liceul „Mihail Kogălniceanu”
Miroslava.

Liceul „Mihail Kogălniceanu”, 
în prezent

Liceul „Mihail Kogălniceanu” reu-
şeşte să-şi modernizeze o bună parte
din baza profesională, inclusiv prin pro-
grame europene, să-şi refacă parţial
ferma didactică avută în perioada inter-
belică, să-şi extindă calificările asigura-
te în noi specializări, să antreneze tine-
retul din şcoală în zeci de programe şi
concursuri.

Liceul „Mihail Kogălniceanu”
Miroslava se mândreşte cu calitatea pro-
fesorilor din colectivul său didactic, cu
zeci de absolvenţi care astăzi sunt ei
înşişi profesori în marile universităţi din
România, cu sute de ingineri şi medici
veterinari, care lucrează în toată ţara, cu
mii de tehnicieni şi muncitori calificaţi
daţi economiei naţionale, cu cei aproxi-
mativ  2.000 absolvenţi, care lucrează în
Danemarca sau în alte state din Uniunea
Europeană.

185 de Ani de Învăţământ Agricol în Miroslava

Pe data de 1 februarie 2016, în urma
alegerilor de la Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară „Ion
Ionescu de la Brad” din Iaşi, o fiică a
satului Corneşti a fost aleasă în senatul
acestei prestigioase instituţii de învăţă-
mânt superior. Este vorba de Ionela
Gabriela Cârţan, studentă în anul III, la
Facultatea de Medicină Veterinară. 

Prezenţa Gabrielei Cârţan în senatul
USAMV nu este întâmplătoare, ea fiind
şi preşedintă a Ligii Studenţilor USAMV
din Iaşi. „Ţin minte că alegerile au fost
într-o luni. Ce să zic… am depus un CV
şi colegii m-au ales. Mi-am depus candi-
datura la sugestia Ligii Studenţilor care
şi-a dorit o mai bună reprezentare în con-
ducerea universităţii”, a declarat Ionela
Gabriela Cârţan. Din senatul USAMV,
mai fac parte studenţii: Benchea Joca-
Daniel, Mihalachi Iustina, Patrolea

Costinela, Munteanu Bogdan Andrei,
Roşca Dan Claudiu, Căldăraru Tudor şi
Gafencu Andrei Mihai.

Ionela Gabriela Cârţan este unul din-
tre copiii de aur ai comunei Miroslava. A
fost elevă a Şcolii Gimnaziale „Dimitrie
Anghel” din Corneşti iar mai apoi a
absolvit cursurile Liceului Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din Miroslava,
promoţia 2013, cu rezultate dintre cele
mai bune la învăţătură. „Ce vreau să le
spun elevilor şi tinerilor din Miroslava?
Să se implice în proiecte serioase, pentru
că doar aşa îţi poţi dezvolta personalita-
tea. Doar caracterele puternice se pot rea-
liza profesional! Mă consider norocoasă
că am avut parte şi de profesori deosebiţi
atât la gimnaziu, cât şi la liceu, aşa că
profit de ocazie pentru a le mulţumi. Le
mulţumesc părinţilor mei şi îi mulţumesc
îndeosebi doamnei profesor Florica

Zanvettor, care a avut un rol fundamental
în formarea mea ca om. Mai doresc să-i
mulţumesc primarului Dan Niţă că a fost
mereu alături de mine şi m-a încurajat
permanent spunându-mi «Gabi, tu ai să
ajungi cineva în viaţă!». Sper să nu deza-
măgesc”, a mai spus Ionela Gabriela
Cârţu. 

Felicitări, Gabi!

Oameni cu care ne mândrim!

Ionela Gabriela Cârţan - membru în Senatul
Universităţii Agronomice!

• Şcoala din Corneşti deru-
lează un parteneriat important
pentru copiii cu părinţii plecaţi
în străinătate

Iniţiativa derulării unui parte-
neriat cu Asociaţia Alternative
Sociale aparţine directorului Şco-
lii Gimna ziale “Dimitrie Anghel”
din Corneşti, prof. Ilie Apostol.
„Ştim cu toţii că în unele familii
cu părinţi plecaţi în străinătate se
întâmplă lucruri nedorite: aban-
don şcolar, dezinteres, copii care
simt acut lipsa celor dragi, vio-
lenţă, în unele cazuri chiar incest.
De aceea am contactat conduce-

rea acestei asociaţii care a răs-
puns pozitiv şi vine cu specialiţti
în şcoală ori de câte ori este nevo-
ie. Specialiştii în psihoterapie au
făcut evaluarea multor copii din
şcoala şi au stabilit un calendar
de consiliere a elevilor pe toată
durata anului şcolar”. 

La sfârșitul lunii ianuarie a
avut loc o primă întâlnire de
informare cu părinții și persoa-
nele de îngrijire a copiilor
afectați de emigrație, în şcoală.
Au fost prezenţi 30 de părinţi
care au primit informații utile pe
acest subiect. Întâlnirea s-a
desfășurat în cadrul Campaniei

„Pleci în străinătate? Asistentul
social te ajută. Copilul tău va fi
ocrotit!”. Cei prezenți s-au arătat
interesați de această iniţiativă și
au avut o serie de întrebări pentru
specialiștii Asociaţiei Alternative
Sociale, cum ar fi: „Care sunt
drepturile de care pot beneficia
copiii persoanelor care muncesc
legal în străinătate?”, „Care sunt
instituțiile la care trebuie să mă
adresez pentru obținerea acestor
drepturi?”, „Care sunt pașii pe
care trebuie să-i urmeze cineva
pentru a putea beneficia de acest
drept?”.

„Mi s-a părut foarte interesan-

tă întâlnirea la care am participat,
am aflat că pot primi o alocație
mai mare pentru copiii mei pe
perioada în care soțul meu
muncește legal în străinătate.
Părerea mea este că pentru binele
copiilor, unul dintre părinți ar tre-
bui să rămână acasă, ca să aibă
grijă de ei. Bunicii sunt în vârstă
și nu îi poți încărca cu asemenea
sarcini”, a spus o participantă
prezentă la întâlnire.

„Din perspectiva părinților
aceste întâlniri reprezintă
oportunități pentru a înțelege
anumite comportamente ale
copiilor lor. Au fost explicate în

termeni accesibili cauzele acestor
comportamente și clarificate
căile de acțiune pentru reducerea
efectelor negative ale migrației
asupra copiilor”, a menționat
Alexandru Gulei, coordonatorul
proiectului.  Activitatea de la

Şcoala Corneşti face parte din
proiectul „Consolidarea rolului
ONG în dezvoltarea de servicii
sociale”, finanțat prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România
(www.fondong.fdsc.ro).

Pleci în străinătate? Copilul tău va fi ocrotit!

Cerc de creaţie literară şi club
de teatru la Şcoala Corneşti

Sub atenta coordonare a profesorilor Nicoleta Potorac şi
Monica Oţel, creativitatea şi talentul elevilor de la Şcoala
Gimnazială „Dimitrie Anghel” din Corneşti sunt puse în
valoare în cadrul unui cerc de creaţie literară şi al unui club de
teatru. Cele două activităţi au dat rezultate frumoase. Creaţiile
literare cele mai reuşite au fost publicate în revista şcolii
“Curcubeu” iar clubul de teatru a pregătit şi prezentat sceneta
“Poveste de Crăciun” - o adaptare ludică după o creaţie de
Charles Dickens. Clubul de teatru pregăteşte acum reprezenta-
ţii pentru proiectul judeţean “Copil ca tine sunt şi eu”, proiect
iniţiat de Şcoala Corneşti în parteneriat cu Inspectoratul Şco-
lar Judeţean Iaşi. Sufletul acestui proiect este prof. Focşa Nelu
iar întregul ansamblu al activităţilor se va încheia în luna mai,
cu un festival folcloric ce se va derula tot la şcoală. Până
atunci, elevii de la teatru vor mai ţine o reprezentaţie în data
de 15 martie la şcoala “Alecu Russo” din Iaşi, în cadrul acti-
vităţii “Carnavalul animalelor”, din proiectul amintit.

Lucrări de-ale elevilor Şcolii Gimnaziale “Dimitrie
Anghel” din Corneşti s-au mai trimis la Expoziţia
Internaţională – Concurs Tradiţii de iarnă”, ediţia a V-a, din
decembrie anul trecut, la secţiunea “creaţii literare”. Pentru
toate aceste materiale trimise elevii coordonaţi de prof. Oţel
Monica au primit Diploma şi Trofeul de Excelenţă! Felicitări!
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Pentru a veni în întâmpina-
rea persoanelor care vor să-şi
facă documente de identitate
noi, Primăria Miroslava în
colaborare cu Serviciul de
Evidenţă a Persoanelor Iaşi
organizează ediţia a V-a a cam-
paniei cu tema „Prioritate la
Identitate”.

În acest sens, pe data de 7
aprilie, ora 13:00, o echipă
mobilă a SPCLEP Iaşi va fi
prezentă la Primăria Miroslava
pentru a prelua documentaţia
specifică de la solicitanţi şi
pentru a face fotografiile nece-
sare eliberării Cărţii de
Identitate.

Documentele necesare
pentru eliberarea actului
de identitate

1. Cerere tip, care se com-
pletează pe loc de către solici-
tant şi se semnează în faţa
lucrătorului;

2. Actul de identitate vechi
(dacă este cazul);

3. Certificatul de Naştere
(copie xerox şi original);

4. Adeverinţă de rol, cu care
se face dovada adresei de
domiciliu a solicitantului, în

original, eliberată cu cel mult
30 de zile înainte. (Dacă solici-
tantul nu este titularul spaţiului
de locuit, găzduitorul va pre-
zenta adeverinţa de rol, origi-
nală, va completa şi semna pe
verso-ul cererii pentru elibera-
rea actului de identitate în faţa
lucrătorului de evidenţă, sau va
da declaraţia de primire în spa-
ţiu în faţa lucrătorului de la
postul de poliţie);

5. Dacă solicitantul a avut
Carte de Identitate, va preda
Cartea de Alegător. Dacă titula-
rul nu a primit acest document
sau l-a pierdut, va menţiona
acest fapt pe cerere;

6. Chitanţa reprezentând
contravaloarea Cărţii de
Identitate (7 lei) plus taxa
extrajudiciară de timbru (5 lei);

7. Certificatul de căsătorie,
în cazul persoanelor căsătorite,
sau al soţului supravieţuitor
(copie xerox şioriginal);

8. Hotărârea de Divorţ, defi-
nitivă şi irevocabilă/Certificat
de Divorţ (copie xerox şi origi-
nal), dacă este cazul;

9.  Certificatul de Deces al
soţului/soţiei, decedat/deceda-
te, în cazul soţului supravieţui-
tor (copie xerox şi original);

10. Certificatele de naştere
ale copiilor sub 14 ani, aflaţi în
grija solicitantului şi care locu-
iesc împreună cu acesta (copie
xerox şi original);

11. În cazul pierderii, un
document emis de instituţii sau
autorităţi publice, cu fotografie
de dată recentă, pentru certifi-
carea identităţii, respectiv:
carte de alegător, paşaport, per-
mis de conducere, legitimaţie
de serviciu, livret militar,
diplomă de absolvire a unei
instituţii de învăţământ (copie

xerox şi original);
12. În cazul furtului, se va

depune şi dovada emisă de
Poliţie din care să rezulte că
furtul a fost înregistrat (copie
xerox şi original).

Important! Cererea pentru
eliberarea unui act de identita-
te, însoţită de documentele
necesare, se depune personal
de către solicitant.

În conformitate cu prevede-
rile legale, cetăţenii au obliga-
ţia de a solicita un nou act de

identitate:
• Cu cel mult 180 zile înain-

te de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identi-
tate, dar nu mai puţin de 15
zile;

• În termen de 15 zile de la
deteriorarea, furtul sau pierde-
rea actului de identitate, sau de
la producerea unor modificări
în datele de identificare, domi-
ciliu etc.;

• În termen de 15 zile de la
împlinirea vârstei de 14 ani. 

Cărţi de Identitate la Primăria Miroslava

• Carnetele vechi, în original,
vor fi depuse la ANAF

Având în vedere că atestatele de
producător sunt anuale şi că pe
carnetele de comercializare afe-
rente este trecută seria atestatului,
Primăria comunei Miroslava îi
invită pe posesori să se prezinte la
Ghişeul Unic pentru a preda carne-
tele 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.
Atestatele de producător sunt vala-
bile doar pentru un an calendaris-
tic”, 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 cotoarele la carnetele de
producător pentru anul 2015 doar
37 de persoane, adică mult sub
aşteptări. 

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 ates-
tatul de producător. 

După depunerea cererii, în ter-
men de 5 (cinci) zile, un reprezen-
tant al Primăriei va face o vizită în
teren, după care va întocmi un pro-
ces 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 indivi-
duale. În absenţa acestor docu-
mente, persoanele depistate că
vând diverse produse în piaţă sunt
pasibile de amenzi uriaşe, ce pot
ajunge şi până la 30.000 lei!

Producătorii locali sunt aşteptaţi să-şi
preschimbe carnetele de comercializare

Având în vedere că
unii proprietari ai unor
efective de animale au
concesionat păşune, dar
au uitat să mai şi plăteas-
că redevenţa anuală,
Primăria Miroslava îi
invită să se prezinte la
Biroul Unic şi să-şi plă-
tească datoriile, pentru a
nu plăti penalităţi de
întârziere.

De asemenea, persoa-

nele fizice care deţin ani-
male şi le duc la păşunat
clandestin sunt invitate
să se prezinte la Primăria
Miroslava, să încheie
contract de concesiune,
potrivit taxelor regle-
mentate în HCL
nr.176/2015. În caz con-
trar sunt pasibile de
amenzi al căror cuantum
este mult mai mare decât
taxa în sine.

Concesionarea păşunilor
este obligatorie

În perioada 1 – 15 martie, la Registrul Agricol din
cadrul Primăriei Miroslava, se pot depune cererile
pentru acordarea subvențiilor de la APIA. Cererile
trebuie însoțite obligatoriu de copii după actele de
proprietate de pe terenurile agricole care fac obiectul
subvenției. 

Subvenţii de la APIA
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Intrarea în vigoare a noului Cod Fiscal,
aduce cu sine o serie de modificări la taxele
şi impozitele locale. Una dintre aceste
modificări e cea care vizează impozitul pe
locuinţe în care unele persoane au şi sediu
de firmă. Spre exemplu, o firmă care are
sediul în comuna Miroslava plătește un
impozit mai mic faţă de un punct de lucru,
doar dacă clădirea este proprietatea
persoanei juridice și este folosită ca locuință
de serviciu. 

Sunt trei metode de impozitare pentru
clădiri rezidențiale, nerezidențiale și mixte,
atât pentru persoane fizice, cât și pentru cele
juridice. 

Clădirile rezidențiale reprezintă clădirile
de locuit. Cele nerezidențiale sunt clădirile
în care se desfășoară o activitate economică.
Iar cele mixte sunt acele clădiri unde se află
atât spații care sunt folosite pentru locuit,
cât și spații folosite pentru activități econo-
mice. În cazul acesta fiecare spaţiu se impo-
zitează diferit.

Impozitul pe clădiri 
la persoane fizice

• În cazul clădirilor rezidenţiale (cele
folosite pentru locuit), conform noului

Codului Fiscal, se aplică o cotă cuprinsă
între 0,08 şi 0,20 % asupra valorii impoza-
bile a clădirii. Consiliul Local Miroslava a
stabilit cota minimă, respectiv 0,08 %.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în
lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a acesteia, exprimată
în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare exprimată în lei/mp prevă-
zuta la art. 457 Cod Fiscal.

• În cazul clădirilor nerezidenţiale (cele
folosite pentru activităţi economice) con-
form noului Cod Fiscal, se aplică o cotă
cuprinsă între 0,2 şi 1,30 % asupra valorii
impozabile a clădirii. Consiliul Local
Miroslava a stabilit cota minimă, respectiv
0,2%

Calculul impozitului pe 
clădirile nerezidenţiale aflate în
proprietatea persoanelor fizice 

1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate
în proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei
stabilite de Consiliul Local asupra valorii
care poate fi: 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de

evaluare întocmit de un evaluator autorizat
în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

b) valoarea finală a lucrărilor de con-
strucţii, în cazul clădirilor noi, construite în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

c) valoarea clădirilor care rezultă din
actul prin care se transferă dreptul de pro-
prietate, în cazul clădirilor dobândite în ulti-
mii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

2) În cazul în care valoarea clădirii nu
poate fi calculată alin. (1), impozitul se cal-
culează prin aplicarea cotei de 2% asupra
valorii impozabile determinate conform art.
457 Cod Fiscal.     

Impozitul/taxa pe clădiri 
persoane juridice

Pentru clădirile aflate în proprietatea sau
deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea cotei menţionate în TABELUL 1
asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe
clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor
aflate în proprietatea persoanelor juridice
este valoarea de la 31 decembrie a anului
anterior celui pentru care se datorează
impozitul/taxa şi poate fi: 

a) ultima valoare impozabilă înregistrată
în evidenţele organului fiscal; 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de
evaluare întocmit de un evaluator autorizat
în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

c) valoarea finală a lucrărilor de con-
strucţii, în cazul clădirilor noi, construite în
cursul anului fiscal anterior; 

d) valoarea clădirilor care rezultă din
actul prin care se transferă dreptul de pro-
prietate, în cazul clădirilor dobândite în cur-
sul anului fiscal anterior; 

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate
în baza unui contract de leasing financiar,
valoarea rezultată dintr-un raport de evalua-
re întocmit de un evaluator autorizat în con-
formitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

f) în cazul clădirilor pentru care se dato-
rează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în
contabilitatea proprietarului clădirii şi
comunicată concesionarului, locatarului,
titularului dreptului de administrare sau de
folosinţă, după caz.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a
actualizat valoarea impozabilă a clădirii în
ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă,
cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.            

Terenul de sub clădiri 
se impozitează

În cazul impozitului pe teren, curţi con-
strucţii şi intravilan, altă categorie decât
curţi construcţii, atât pentru persoane fizice
cât şi juridice, s-au adus modificări în sen-
sul că, dacă până în 2015 nu se impozita
terenul de sub construcţii, începând cu 2016
se impozitează şi terenul de sub construcţii,
respectiv o suprafaţă de până la 400 mp
teren intravilan, altă categorie decât curţi
construcţii cu acelaşi cuantum de impozit
prevăzut la categoria curţi construcţii.

În cazul terenurilor intravilane ce depă-
şesc suprafaţa de 400 mp cuantumurile au
rămas neschimbată faţă de anul 2015.

În cazul terenurilor extravilane impozi-
tul a rămas acelaşi ca în anul 2015.

Cuantumurile stabiliate sunt următoare-
le:

În cazul unui teren amplasat în intravilan,
înregistrat în Registrul Agricol la categoria
de folosinţă terenuri cu construcţii, precum
şi terenul înregistrat în Registrul Agricol la
altă categorie de folosinţă decât cea de tere-
nuri cu construcţii în suprafaţă de până la
400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenu-
lui, exprimată în hectare, cu suma corespun-
zătoare prevăzută în TABELUL 2.

Taxe modificate la impozitul pe terenuri şi clădiri

  COTELE 
STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 
2016 

COTA 
STABILIT  DE 
CONSILIUL 
LOCAL 
PENTRU ANUL 
2016 

Art. 460 alin. (1) - Pentru cl dirile 
reziden iale aflate în proprietatea sau 
de inute de persoanele juridice 

0,08% - 0,2% 0,3 % * 

Art. 460 alin. (2) - Pentru cl dirile 
nereziden iale aflate în proprietatea sau 
de inute de persoanele juridice 

0,2% - 1,3% 1,5 % * 

Art. 460 alin. (3) - Pentru cl dirile 
nereziden iale aflate în proprietatea sau 
de inute de persoanele juridice, utilizate 
pentru activit i din domeniul agricol 

0,4 % 0,4 % 

Art. 462 alin. (2) Bonifica ie pentru plata 
integral  a impozitului pe cl diri 

0% - 10% 0% 

TABELUL 1

Zona în 
cadrul 
localit ii 

NIVELURILE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE  STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

RANGUL 

PERSOANE  

FIZICE

PERSOANE 
JURIDICE 

RANGUL RANGUL 
IV V IV V IV V

A 711 -1.788 569 -1.422 711 569 1500 1200
B 569 -1.422 427 -1.068 - 427 - 800

  
Art. 2. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul 

agricol la alt  categorie de folosin  decât cea de terenuri cu construc ii, pentru 
suprafa a care dep e te 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabile te prin 
înmul irea suprafe ei terenului, exprimat  în hectare, cu suma corespunz toare, 
tabelului de mai jos, iar acest rezultat se înmul e te cu coeficientul de corec ie 
corespunz tor rangului localit ii (rangul IV – 1,1; rangul V 1,05 ): 
 

Categoria de 
folosin  : 

NIVELURILE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE  STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

- lei/ha -  
  PF/PJ PERSOANE 

FIZICE 
PERSOANE 
JURIDICE

  ZONA A ZONA B ZONA 
A

ZONA 
B 

ZONA ZONA 
B

Arabil 28 21 28 21 33,60 25,20 
P uni  21 19 21 19 25,20 22,80 
Fâne e  21 19 21 19 25,20 22,80 
Vii 46 35 46 35 55,20 42 
Livezi  53 46 53 46 63,60 55,20 
P duri i alte 
terenuri cu 
vegeta ie 
forestier  

28 21 28 21 33,60 25,20 

Terenuri cu ape 15 13 15 13 18 15,60 
Drumuri i c i 
ferate 

0 0 0 0 0 0 

Terenuri 
neproductive 

0 0 0 0 0 0 

 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de 
folosin  : 

NIVELURILE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE  STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

- lei/ha -  
PERSOANE 

FIZICE 
PERSOANE 
JURIDICE

1 Teren cu 
construc ii 

22 – 31 30 36 

2 Arabil 42 – 50 49 59 
3 P une 20 – 28 27 32 
4 Fâne e  20 – 28 27 32 
5 Vie pe rod, 

alta decât 
cea 
prev zut  la 
nr. crt. 5.1 

48 – 55 54 65 

5.1 Vie pân  la 
intrarea pe 
rod 

0 0 0 

6 Livad  pe 
rod, alta 
decât cea 
prev zut  la 
nr. crt. 6.1 

48 – 56 55 66 

6.1 Livad  pân  
la intrarea pe 
rod 

0 0 0 

7 P dure sau 
alt teren cu 
vegeta ie 
forestier , cu 
excep ia 
celui 
prev zut la 
nr. crt. 7.1 

8 – 16 15 18 

7.1 P dure în 
vârst  de 
pân  la 20 
de ani i 
p dure cu 
rol de 
protec ie 

0 0 0 

8 Teren cu 
ap , altul 
decât cel cu 
amenaj ri 
piscicole 

1 – 6 6 7 

8.1 Teren cu 
amenaj ri 
piscicole 

26 – 34 33 40 

9 Drumuri i 
c i ferate 

0 0 0 

10 Terenuri 
neproductive 

0 0 0 

  
Impozitul pe mijloacele de transport nu a suferit modific ri  fa  de anul 2015, 
mai pu in la cele hibride unde se vor pl ti taxe mai mari: 
 
Art. 470 alin. (2)      

Nr. 

crt. 

Mijloace de transport cu 
trac iune mecanic  

NIVELURILE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE 
STABILITE 

DE 
CONSILIUL 

LOCAL  

PENTRU 
ANUL 2016 

Lei/200 cm³ sau frac iune 
din aceasta 

Lei/200 cm³ 
sau frac iune 
din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau frac iune din aceasta)
1 Motociclete, tricicluri, 

cvadricicluri i autoturisme 
cu capacitatea cilindric  de 
pân  la 1.600 cm3, inclusiv 

8 8 

2 Motociclete, tricicluri i 
cvadricicluri cu capacitatea 
cilindric  de peste 1.600 cm3 

9 9 

3 Autoturisme cu capacitatea 
cilindric  între 1.601 cm3 i 
2.000 cm3 inclusiv 

18 18 

4 Autoturisme cu capacitatea 
cilindric  între 2.001 cm3 i 
2.600 cm3 inclusiv 

72 72 

5 Autoturisme cu capacitatea 
cilindric  între 2.601 cm3 i 
3.000 cm3 inclusiv 

144 144 

6 Autoturisme cu capacitatea 
cilindric  de peste 3.001 cm3 

290 290 

7 Autobuze, autocare, 
microbuze 

24 24 

8 Alte vehicule cu trac iune 
mecanic  cu masa total  
maxim  autorizat  de pân  la 
12 tone, inclusiv 

30 30 

9 Tractoare înmatriculate 18 18
II. Vehicule înregistrate

  NIVELURILE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE 
STABILITE 

DE 
CONSILIUL 

LOCAL  

PENTRU 
ANUL 2016 

1. Vehicule cu capacitate cilindric - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -
* 

1.1 vehicule înregistrate cu 
capacitate cilindric  < 4.800 cm3 

2-4 4 

1.2 vehicule înregistrate cu 
capacitate cilindric  > 4.800 cm3 

4-6 6 

2. Vehicule f r   capacitate 
cilindric  eviden iat  

50-150 lei/an 150 

 * grupa de 200 cm3 sau frac iune din aceasta 

Art. 470 alin. (2) 
Reducerea impozitului 
în cazul mijloacelor de 
transport hibride 

COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU ANUL 

2016 

COTA 
STABILIT  DE 

CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 
2016 

Minim 50%  50 %

Art. 3. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

TABELUL 2
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Ştiinţa Miroslava s-a despărţit
în această iarnă de un număr
important de jucători, în locul aces-
tora semnând nu mai puţin de 7 noi
fotbalişti de la sosirea lui Dănuţ
Munteanu pe banca tehnică. Cea
mai importantă mutare a echipei
conduse de Daniel Acatrinei pare
sa fie înregimentarea lui Alexandru
Buhuşi (25 de ani), ieşean la ori-
gini, care şi-a trecut în CV foarte
multe meciuri în eşaloanele supe-
rioare ale fotbalului românesc
(Politehnica Iaşi, Victoria Brăneşti,
Chimia Brazi, Petrolul Ploieşti şi
Fortuna Poiana Câmpina).

„Am venit cu inima deschisă la
Ştiinţa Miroslava. Le mulţumesc
conducătorilor că mi-au oferit
şansa de a reveni în circuit. Îmi
doresc să ajung din nou la forma
cea mai bună şi să revin în atenţia
echipelor importante din
România”, a declarat Alexandru
Buhuşi.

Lista jucătorilor care s-au des-

părţit în condiţii amiabile de Ştiin-
ţa Miroslava este formată din: Dan
Albescu, Ionuţ Geoacăş, Vlad
Mare Constantinescu, Dănuţ
Tăcuţanu, Dragoş Baciu, Denis
Botezatu, Vlad Gheorghiu, Tudorel
Tudorache. Au sosit portarii Andrei
Constantin Ionescu şi Cosmin
Anton, precum şi jucătorii Ionuţ
Constantin Panţîru, Miron Dragoş,
Alexandru Buhuşi, Adrian Ilie şi
Ilie Talpan. Talpan a revenit la Şti-
inţa Miroslava după ce în prima
parte a sezonului renunţase alături
de Cezar Tofan.

Între timp, Ştiinţa a susţinut şi
un prim meci de pregătire, pe tere-
nul sintetic din Copou, pierdut cu
5-1 în faţa grupei de Juniori A a lui
CSMS Iaşi. Singurul gol al Ştiinţei
a purtat semnătura lui George
Maxim, la capătul unei faze pre-
lungite de atac, în care Adrian Sasu
a luat la ţintă portarul advers iar
Maxim a urmărit bine şi a înscris
printr-o execuţie elegantă.

Alexandru Buhuşi a semnat
cu Ştiinţa Miroslava

Ştiinţa Miroslava a remizat în ulti-
ma partidă de verificare dinaintea retu-
rului Ligii a 3-a, scor 1-1, contra cole-
gei de clasament Petrotub Roman, la
finalul unui joc în care condiţiile
meteorologice (vânt puternic în prima
repriză, ploaie măruntă în actul secund)
au fost potrivnice fotbalului propus de
cele două formaţii.

Partida de la Uricani a reprezentat
pentru echipa ieşeană încă o bună oca-
zie de a testa jucătorii aduşi în iarnă.
Campania de achiziţii a Miroslavei a
fost una consistentă, în condiţiile în
care nu mai puţin de 11 jucători au
intrat pe mâna antrenorului Dănuţ
Munteanu, după cum urmează: Cosmin
Cătălin Anton şi Andrei Constantin
Ionescu (portari), Adrian Ilie, Lucian
Gabriel Odăgieru, Ionuţ Constantin
Panţîru (fundaşi), Ştefan Roşca,
Alexandru Buhuşi, Matei Ştefan
Iordache, Bogdan Botezatu (mijlocaşi),
George Cristian Ciortan şi Mădălin
Gabriel Crengăniş (atacanţi).

Din cei enumeraţi mai sus, doar
portarul Cosmin Anton şi Bogdan
Botezatu (accidentat) nu au fost folosiţi
de către Dănuţ Munteanu în amicalul
cu Petrotub Român.

Prima repriză a întâlnirii a fost
influenţată serios de vântul puternic
care bătea spre poarta celor de la
Petrotub. Acesta, dar şi ofensiva per-
manentă a Ştiinţei, au făcut ca primele
45 de minute să se consume într-o pro-
porţie covârşitoare în jumătatea romaş-

canilor. Mădălin Crengăniş (7), adus
sub formă de împrumut de la CSMS
Iaşi, a tras primul "cartuş" al
Miroslavei. Alexandru Izmană a cen-
trat din corner, iar Crengănis, din şapte-
opt metri, a reluat cu capul imprecis
spre poarta apărată de Dornescu.

Singurul gol al Miroslavei a fost
înscris în minutul 22, la capătul unei
lovituri libere de pe partea dreaptă.
George Maxim a catapultat mingea
direct sub bara transversală, dând apă
la moară lamentărilor portarului
Romanului, care a dat vina în perma-
nenţă pe vânt la fiecare degajare ce nu
reuşea să treacă de mijlocul terenului.
Acelaşi Maxim, zece minute mai târ-
ziu, a fost foarte aproape să repete
"schema" din faza fixă. Bara transver-
sală, însă, l-a salvat de aceast dată.

Până la pauză, Crengăniş (35) l-a
întins serios pe Dornescu printr-un şut
la colţul lung din zona punctului de la
11 metri, iar Alexandru Buhuşi (42) nu
a prins spaţiul porţii din marginea
careului de 16 metri.

Condiţiile de desfăşurare ale acestui
amical au diferit de la o repriză la alta.
În partea a doua, a început să plouă
mărunt şi vântul a trecut în plan
secund. Odată cu primul fluier, au fost
introduşi pe teren la Ştiinţa şi Paul
Chetroşanu, Ilie Talpan, Adrian Sasu,
Lucian Odăgieru.

În minutul 75, Ilie Talpan a pătruns
cu mingea la picior în careu, însă nu a
putut profita de culoarul liber, şutând

pe centrul porţii dintr-o poziţie exce-
lenţă de a marca. Nici Adrian Sasu nu a
fost mai exact la finalizare, iar
Miroslava a fost penalizată la una din
ultimele faze. Cu două-trei minute
înainte că arbitrul să indice cu cât va fi
prelungit jocul, Marius Alexandru a
restabilit egalitatea, 1-1, cu o lovitură
de cap precisă, din apropiere, la care
Andrei Ionescu nu a mai avut cum să
intervină.

Ştiinţa Miroslava: Andrei Ionescu,
Andrei Săriţanu, Adrian Ilie, Florin
Strungariu, Ionuţ Panţîru - Matei
Iordache - Alexandru Buhuşi,
Alexandru Izmană - Ştefan Roşca,
George Maxim şi Mădălin Crengăniş.

Au mai evoluat: Paul Chetroşanu, Ilie
Talpan, Adrian Sasu, Lucian Odăgieru
(toţi introduşi imediat după pauză),
George Ciortan, Şerban Ciopraga,
Adrian Amarinei şi Răzvan Loghin
(57').

Petrotub Roman: Dornescu,
Rotariu, Rotaru V., Grigore,
Măgirescu, Lucaci, Petrila, Rotaru C.,
Dutciuc, Popa şi Ţapu.

"Un meci reuşit de verificare, con-
tra unei echipe bune din Seria 1. Păcat
de vântul năpraznic care a bătut. Noi
încercând să ne adaptăm condiţiilor
meteo nefavorabile fotbalului. Pe de
altă parte, însă, văzând partea plină a
paharului, trebuie să ne gândim că e

foarte posibil că unele meciuri din retur
să se desfăşoare pe ploaie şi pe vânt,
motiv pentru care testul de astăzi a fost
cu atât mai concludent pentru ceea ce
vom avea de făcut pe viitor", a spus,
după meci, antrenorul echipei Petrotub
Roman, Gabriel Ţapu.

Daniel Acatrinei, preşedintele Ştiin-
ţei Miroslava a vorbit despre schimbă-
rile de la echipă din această iarnă, însă
şi despre aşteptările pe care le are pen-
tru partea a doua a campionatului. "Mă
aştept la un retur în care formaţia noas-
tră să aibă un parcurs presărat de rezul-
tate pozitive, care să ne ajute în îndepli-
nirea obiectivului: clasarea pe podium.
Cred că am reuşit să anulăm minusuri-
le înregistrate odată cu plecarea din
iarnă a jucătorilor. La fel, văzându-i pe
băieţi la treaba în partidele amicale pe
care echipa le-a susţinut în această
perioada, cred şi sper cu tărie că aceştia
se vor ridica la nivelul aşteptărilor
suporterilor şi a conducerii tehnice. Am
încredere în dorinţa lor de afirmare şi
în staff că vor face tot posibilul să păs-
trăm imaginea bună a echipei care, nu
mai departe de sezonul trecut, a dus o
lupta pe muchie de cuţit pentru promo-
varea în Liga a 2-a. Ne-am propus să le
oferim tinerilor jucători un cadru pro-
fesionist de desfăşurare a activităţii,
astfel încât să poată face pasul spre eşa-
loanele superioare", a spus Acatrinei.

Amicalul de prezentare a noilor achiziţii de
la Ştiinţa Miroslava, încheiat nedecis 1-1

• Pugilistele de la Ştiinţa, antrena-
te de Gheorghe Dohot, încep să fie
căutate de cluburi mari din ţară

În perioada 14 – 21 februarie, a avut
loc finala Cupei României la box femi-
nin, eveniment sportiv de anvergură, la
care au participat nu mai puţin de 150
de pugiliste din toată ţara. Competiţia s-
a desfăşurat în Sala Polivalentă din
Râmnicu Sărat, acest oraş fiind desem-
nat gazdă a manifestării şi din conside-
rentul că aici s-a născut multipla cam-
pioană europeană şi vicecampioana
mondială Stela Duţă. 

Prezente la eveniment, fetele antre-
norului Gheorghe Dohot de la Clubul
Sportiv Ştiinţa Miroslava au făcut o fru-
moasă impresie prin evoluţia lor, toate
obţinând medalia de bronz! Este vorba
de Gangal Manuela (seniori, 57 kg),
Gangal Pamela (tineret, 57 kg),
Deleanu Constanţa (juniori, 60 kg) şi

Lungu Sandra (juniori, 54 kg). 
„A fost o competiţie de înaltă perfor-

manţă şi din acest motiv sunt foarte
bucuros pentru performanţa realizată.
Au început deja să ne vină oferte de la
clubul Steaua şi încă un club sportiv din

Bistriţa care vor să ne preia fetele, dar
nu le-am dat un răspuns. Trebuie mai
întâi să mă consult cu conducerea
Clubului de la Miroslava”, povesteşte
antrenorul Gheorghe Dohot.

Felicitări, fetelor!

Sâmbătă, 30 ianuarie, la Carrefour
Era Iaşi, a avut loc campionatul jude-
ţean de şah – un concurs important,
organizat de Asociaţia Judeţeană de Şah
Iaşi, sub egida Federaţiei Române de
Şah. La competiţie au participat peste
200 de copii din tot judeţul Iaşi. 

Bineînţeles, şahiştii de la CS Ştiinţa
Miroslava au participat şi s-au clasat
printre fruntaşi, după cum urmează:

La grupa 8 ani: Maria Apostol a
obţinut locul II, la fete. David
Bulgărescu s-a clasat pe locul VII în
clasamentul general, în timp ce Darius
Poşişnicu a prins podiumul, adică locul
al III-lea, la categoria destinată jucători-
lor ce provin din mediul rural.

La grupa 10 ani: deşi nu a împlinit
încă 9 ani, Andrei Donici a obţinut locul
al II lea în întrecerea destinată jucători-

lor din mediul rural. De asemenea, o
evoluţie dătătoare de speranţă au avut
surorile Maria şi Ioana Andreiaş, pre-
cum şi Iustin Raclaru, Lorenzo Lupu şi

Nicu Moroşanu. 
Felicitări tuturor copiilor şi mult

succes la următoarele competiţii!  
prof. Apostol Alin 

Qwankido, la Miroslava!

Qwankido-ul, un stil de arte marţiale chino – vietnamez,
reprezintă un mod de viaţă, o metodă de a te cunoaşte şi de a te
înţelege. Nu contează vârsta, constituţia corporală sau starea
fizică. Importantă e voinţa şi dorinţa ta de a porni pe un drum
nou, plin de beneficii: autoapărare, dezvoltarea fizică armonioa-
să, dezvoltarea mentală, disciplinarea şi educarea copiilor, prac-
ticarea unui sport de performanţă şi a unui mod de viaţă sănătos. 

Clubul Sportiv „Manh Su Tu” vă aşteaptă cu drag la Sala de
Sport Miroslava pe toţi cei dornici de a pătrunde în taina artelor
marţiale!

Program: marţi şi joi, începând cu ora 18:30.
Persoană de contact: 0744-690.277 - prof. Vasile Boca

Încă 4 medalii naţionale pentru amazoanele din Miroslava!

Rezultate frumoase la campionatul judeţean de şah


