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Investiţii de amploare în
Miroslava
În conformitate cu programul de investiţii asumat de
autoritatea locală în ianuarie, când a fost aprobat
exerciţiul bugetar pe anul în curs, situaţia investiţiilor în
comuna Miroslava se prezintă a fi una aglomerată, cu
multe lucrări aflate în plină desfăşurare, dar şi altele pe
cale să înceapă. Este vorba de lucrări masive în
infrastructură, ce au implicat modernizări de străzi (prin
asfaltare), extinderea reţelelor de apă şi canal, dar şi
obiective cu caracter socio-cultural, precum amenajarea
şi modernizarea bazei sportive de la Uricani, sau
modernizarea şi reabilitarea unor corpuri de clădiri
aparţinând unităţilor de învăţământ din comună. Pentru
toate aceste investiţii aflate în derulare, sau care
urmează a fi demarate în această perioadă finanţarea a
fost făcută, după caz, din fonduri europene,
guvernamentale sau proprii.
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Parcare nouă la Sala Polivalentă
Până de Paşti, în faţa Sălii
Polivalente din Miroslava va fi
dată în folosinţă o parcare
suplimentară de 20 locuri.
„Având în vedere că sala de
sport este utilizată intens, parcarea din apropiere s-a dovedit
a fi insuficientă, îndeosebi pe
timpul zilei. Aşa că Primăria
comunei Miroslava a hotărât să
mai amenajeze o parcare. Dacă
vremea va fi favorabilă o vom
da gata în câteva zile”, a declarat ing. Marius Deliu, consilier
în cadrul compartimentului de
investiţii al Primăriei Miroslava. Noua parcare va fi
amenajată chiar în dreptul

8 km de asfalt în Miroslava,
Horpaz şi Ciurbeşti
Joi, 14 aprilie, a fost semnată recepţia celor 8 km de drum asfaltat, proiectat şi executat de
SC Enviro Construct SRL. Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de Compartimentul de
Investiţii al Primăriei Miroslava, valoarea totală a investiţiei este de 10.261.360 lei şi are ca
obiect asfaltarea unor drumuri şi căi de acces din comună, după cum urmează:
• Miroslava, pe străzile: Fermei, Şcolii, Aron Vodă, Iancu Vodă, Nicolae Zaharia, precum şi
toate străzile şi căile de acces din zona concesionată de lângă Primărie;
• Horpaz, pe străzile: Şcolii, Principală, Bisericii, Iazului;
• Ciurbeşti: strada prof. Neculai Hârţan.
Proiectul a fost realizat din resursele proprii ale Primăriei Miroslava (credit CEC).

intrării în Sala Polivalentă şi va
fi una cum scrie la carte: cu

asfalt, borduri şi locuri
delimitate cu vopsea albă.

Fie ca minunea
Învierii
Domnului
nostru
Iisus Hristos
să ne facă mai
buni, mai înţelegători faţă de
aproapele nostru, mai înţelepţi.
Sărbători fericite!
Primăria Miroslava

Comercializarea mieilor la marginea drumului e interzisă!
Primăria comunei Miroslava atenţionează posesorii de animale că sacrificarea şi comercializarea mieilor în locuri care nu au fost special amenajate pentru aşa ceva este strict interzisă.
Persoanele depistate că vând miei la marginea drumului vor fi sancţionate cu amenzi
contravenţionale cuprinse între 500 – 3.000 lei.

MIROSLAVA
Culturalaă

La aproape trei decenii de la distrugerea casei memoriale “Dimitrie
Anghel” din satul Corneşti, Primăria
Miroslava, în colaborare cu Muzeul

Naţional al Literaturii Române, a deschis un punct muzeal dedicat celui
numit în literatura română drept
“poetul florilor”. Muzeul funcţionează
în interiorul Centrului de Informare
Turistică Miroslava şi reconstituie
viaţa şi activitatea scriitorului Dimitrie
Anghel. Aflaţi AMĂNUNTE ÎN
PAGINILE 4-5!

Poliţia Locală Miroslava Tel.: 0751-251.513
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Utile
SC GAZMIR IAŞI SRL
furnizor şi distribuitor de
gaze naturale - angajează:

- sudori autogen(oxiacetilenică);
- instalatori sanitare şi termice;
- muncitori necalificaţi;
- grădinar;
- femeie de serviciu;
Oferim: Salariu motivant, contract de
muncă. Locaţie: Miroslava. Cerinţe:
Experienţă în domeniu de minim 2 ani.
Relaţii suplimentare la nr. de tel.
0745.319.877 şi CV la sediul societăţii, în
Miroslava, Str. C-tin Langa, nr.60, vis-a-vis
de Primăria Comunei Miroslava.

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.
Pensiunea Antares, din
Dancaş, angajează menajeră şi
ospătar cu experienţă.
Detalii la tel.: 0743-966.908.
Anunţ vânzare
Persoană fizică, vând maşină
DACIA papuc – 5 persoane. Vicol
Petru, Horpaz, telefon: 0742-697.243.

Pentru urgenţe, sunaţi
la 0232-295.680/27!
Pentru o mai bună comunicare cu publicul, Primăria
comunei Miroslava a înfiinţat un serviciu de apel unic în
caz de urgenţe, la care cetăţenii pot suna şi obţine o
soluţie rapidă în funcţie de problema cu care se confruntă. Serviciul este funcţional între orele 07.30-16.00.
În afara acestui program solicitanţii pot suna la Poliţia
Locală Miroslava la tel. 0751.251.513
Acest serviciu este asigurat de un angajat în cadrul
Registraturii, care preia apelul şi sesizează compartimentul de profil în vederea soluţionării problemei sesizate. Spre exemplu, dacă este un caz de violenţă
domestică, este sesizată Poliţia Locală iar dacă este un
caz de incendiu sunt trimişi pompierii şamd. Notele
telefonice sunt consemnate într-un registru special de
evidenţă.

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

Normative ale Consiliului Local
În şedinţa de lucru ordinară, din 31
martie 2016, Consiliul Local al comunei Miroslava a dezbătut, votat şi aprobat următoarele normative locale:
• Hotărâre prin care se ia act de
demisia doamnei consilier local
Popescu Anina și vacantarea mandatului de consilier local;
• Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul
Consiliului Local al Comunei
Miroslava al doamnei Ioniță Eugenia;
• Hotărâre privind rezilierea prin
acordul părților a contractului de
concesiune
teren
(pășune)
nr.10213/07.05.2014, încheiat între
Comuna Miroslava și doamna Rotaru
Elena;
• Hotărâre privind completarea
Programului anual al achiziţiilor publice al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi,
pentru anul 2016, în sensul introducerii
unor noi poziții (87-89);
• Hotărâre privind modificarea și
completarea Inventarului Domeniului
Public al Comunei Miroslava, ca
urmare a actualizării pozițiilor nr.310
și nr.398 din inventar;
• Hotărâre privind acordarea mandatului
special
reprezentantului
asociatului – Comuna Miroslava,
județul Iași, în vederea exprimării
votului în AGA ARSACIS cu privire la
Caietul de sarcini al serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare;
• Hotărâre privind acordarea mandatului
special
reprezentantului
asociatului – Comuna Miroslava,
județul Iași, în vederea exprimării
votului în AGA ARSACIS, cu privire
la cererea de aderare a Comunei
Botești-jud. Neamț, la Asociația
Regională a Serviciilor de Apă Canal
Iași – ARSACIS;
• Hotărâre privind modificarea de
amplasament din cadrul Contractului
subsecvent de lucrări nr. 2/2016 și
aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai
proiectului
tehnic
“Modernizare străzi şi drumuri locale

în satele din comuna Miroslava, judeţul Iaşi”;
• Hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local
Miroslava în Adunarea Generală a
Asociaților societății Miroslava
Industrial Parc SRL;
• Hotărâre privind acordul
Consiliului Local pentru înlocuirea
puieților de pe aliniamentul drumurilor
din centrul Comunei Miroslava,
județul Iași cu puieți de talie înaltă de
tei și puieți de pin;
• Hotărâre privind aprobarea
Proiectului Tehnic și a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru
investiția: “Extindere Sală Sport construită CF. AC. 159/2011, com
Miroslava, jud Iaşi”;
• Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
Revizia 02 la proiect tehnic
nr.1609/2013:”Extindere sistem de
alimentare cu apă în localitățile
Vorovești și Brătuleni, com.Miroslava,

Taxe de salubritate
Compartimentul ecologic al Primăriei Miroslava continuă să trimită notificări persoanelor care nu au încheiat încă un contract individual de prestări servicii cu operatorul local de salubritate. Potrivit
legii, încheierea contractelor de prestări servicii cu un operator de
salubritate acreditat este obligatorie. Persoanelor care refuză să
încheie aceste contracte li se va institui o taxă de salubritate, în
valoare de 30 lei/lună, conform HCL 98/2015, adică de trei ori mai
mult decât ar avea de plătit operatorului de salubritate.
La nivelul comunei Miroslava, din totalul de 5.250 gospodării
câte figurează în evidenţele administraţiei publice locale, au
încheiat contracte individuale cu firma de salubritate doar 4.200
gospodării.

Anunţ public!
Concesionări teren
Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează în data de
4.05.2016, licitaţie publică deschisă pentru:
• Concesionare teren în suprafaţă de 2,00 mp situat în
localitatea Valea Adâncă, comuna Miroslava – orele 11.00;
• Concesionare teren în suprafaţă de 1.200 mp, situat în
T9, comuna Miroslava - orele 12.00;
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: 4.05.2016, orele 9.00.

Transcrieri (copii născuţi în străinătate, din
părinţi cu domiciliul stabil în Miroslava)
• Dobroşenschi Ana Renata (31 ianuarie 2015,
În perioada 26 martie – 20 aprilie 2016, Oficiul
Italia);
de Stare Civilă al Primăriei Miroslava a înre- • Curduban Diana Elena (13 mai 2009,
gistrat următoarele:
Irlanda);
• Irimia Nicole Lăcrămioara (7 august 2015,
Căsătorii
Italia).
• Chiruţă Narcis Bogdan, cu Hiliţanu Elena
Primăria comunei Miroslava le urează noilor Decese
• Dascălu Costache (65 ani, Miroslava);
familii „casă de piatră”!

Date de la starea civilă

jud.Iași”;
• Hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 2,00 mp, situat în
localitatea Valea Adâncă, str.Nucilor
nr.2, comuna Miroslava, județul Iași,
aparținând domeniului public al comunei, pentru amplasare cabinet OTLC
necesar funcționarii rețelei de
comunicații electronice;
• Hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 1.200
mp,
aparținând domeniului privat al comunei, situat în T9, parcela 528/16/1 pentru utilizare industrială;
• Hotărâre privind stabilirea
prețului/mp al terenului ce face obiectul Contractului de Administrare
încheiat între UAT Comuna Miroslava,
județul Iași și SC Miroslava Industrial
Parc SRL, în vederea concesionării
acestuia către potențialii investitori
interesați să funcționeze în cadrul
Parcului Industrial Miroslava.

• Hriscu Viorel (66 ani, Voroveşti);
• Costin Dumitru (86 ani, Uricani);
• Cosmici Neculai Laurenţiu (44 ani, Valea
Adâncă);
• Curmei Ioan (82 ani, Corneşti);
• Marchidan Ioan (56 ani, Proselnici)
• Chimu Gheorghe (86 ani, Sculeni);
• Rusu Aurel (64 ani, Voroveşti).
Primăria comunei Miroslava le adresează
sincere condoleanţe familiilor îndurerate!
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Investiţii de amploare în Miroslava
Continuare din pagina 1
Investiţii în derulare
Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de Compartimentul de Investiţii al
Primăriei Miroslava, investiţiile aflate
acum în lucru sunt:
• Construire vestiar la Baza Sportivă
Uricani;
• Lucrări de extindere a sistemului de
alimentare cu apă în localitatea
Voroveşti, pe străzile: Prof. Dumitru
Pricop, Principală, Pieptănari, Pădurii,
Silişte, Caisului, Serelor, Bisericii,
Viilor şi Fabricii;
• Lucrări de extindere a sistemului de
alimentare cu apă în localitatea
Brătuleni, pe străzile: Bahlui, Recea,
Ponoare şi Principală;
• Construire padoc pentru câini, în
localitatea Balciu.
Asfaltări de drumuri în derulare
Primăria Miroslava derulează în
această perioadă lucrări de proiectare şi
asfaltare a unor drumuri comunale, pe o
lungime totală de 26 km, în localităţile:
• Brătuleni, pe străzile: Bisericii,
Malduri, Pârâului, Bahlui;
• Uricani, pe străzile: Bahlui, Eroilor,
Bisericii, Salcâmilor, Miron Lupescu,
Nucilor, Podgoriei, Petrache Mertic,
Pădurii;
• Găureni, pe strada Ruset Vodă;
• Miroslava şi Balciu, pe străzile:
Valea Miroslavei (stânga), Pădurii,
Stadionului, Drenurilor, Izvoarelor,
Viilor – Balciu, General Emanoil
Dascălu, Viilor – Miroslava, Florilor;
• Valea Adâncă, pe străzile: Sub
Coşere şi Florilor;
• Proselnici, pe străzile: Prunului,
Mărului, Înv. Cernescu Vasile, Movilă,
Belcia, Văratici, Islazului, Theodor
Palade, Verde, Salcâmilor;
• Ciurbeşti, pe străzile: Pădurii,
Rozelor, Tineretului, Viilor, Parcului,
Imaşului, Prof. Neculai Hârţan;
• Corneşti, pe străzile: Salcâmilor,
Dealul Popii, Pădurea Surda, Înfundată;
• Dancaş, pe străzile: Şcolii +
Principală, Pădurii;
• Horpaz, pe străzile: Principală (în
zona unde sunt locuinţe), Unirii;
• Voroveşti, pe străzile: Livezilor,
Stânii, Bisericii, Mărului, Haznalei,
Părului, Cicoarei, Viilor, Silişte,
Părului, Buzamet, Pieptănari şi Serelor.

Investiţii în faza derulării
procedurii de contractare
În această perioadă se derulează procedurile de contractare pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă în
localităţile:
• Ciurbeşti, pe străzile: prof. Neculai
Hârţan (de la intersecţia cu str. Movilei
până la strada Bisericii), Movilei;
• Horpaz, pe străzile: Principală (de
la intersecţia cu strada Unirii, până la
ultima locuinţă), Înfundată;
• Balciu, pe străzile: Prunilor şi
Principală (în continuare până la ultima
locuinţă);
• Corneşti, pe străzile: Dimitrie
Anghel (la intrarea în sat, pe dreapta),
Bisericii şi zona teren concesionat Lot 1
(zona Le Gaga);
• Voroveşti, pe strada Prof. Dumitru
Pricop;
• Valea Ursului, pe strada Albinelor
Alte lucrări de investiţii aflate în
procedură de contractare
• Lucrări de extindere a sistemului de
canalizare în localitatea Miroslava, pe
străzile: Pădurii, Constantin Langa şi
Constatin Mavrocordat;
• Extindere sală sport, corpurile III şi
IV;

• Lucrări de modernizare strada Via
Mare, localitatea Uricani;
• Elaborare Proiect Tehnic şi iniţiere
lucrări pentru investiţia „Creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea criminalităţii prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru
de supraveghere în comuna Miroslava,
judeţul Iaşi ”;
• Elaborare Proiect Tehnic şi execuţie extindere iluminat public în localitatea Miroslava (str. Constantin Langa),
localitatea Valea Adâncă Veche (str.
Şcolii), localitatea Valea Adâncă Nouă
(str. Bazei);
• Lucrări de realizare infrastructură
(căi de acces, utilităţi - energie electrică,
gaze naturale şi alimentare cu apă) Parc
Industrial Miroslava;
• Lucrări de proiectare şi execuţie
sens giratoriu în zona Delphi;
• Lucrări de proiectare şi execuţie
trotuar + rigolă str. Constantin Langa
Miroslava şi DC 39 (Horpaz –
Ciurbeşti);
• Modernizare drumuri de exploataţie
agricolă – Măsura 125, Submăsura a2 –
Infrastructură agricolă de acces, în lungime de 10.812 m, în localităţile:
Uricani, Voroveşti şi Proselnici;
• Lucrări de proiectare şi execuţie
semaforizare în comuna Miroslava, pe
intersecţiile:

- DJ 248, cu str. DC 39 Horpaz –
Ciurbeşti;
- DJ 248, cu str. Principală din localitatea Valea Adâncă şi Fundac Oţelărie;
- DJ 248A, cu str. Anton Niţu şi str.
Mihail Kogălniceanu.
Proiecte depuse şi aprobate spre
finanţare prin Măsura 7.2. – PNDR
Este vorba de fonduri alocate pentru
modernizarea unor drumuri de interes
local în comuna Miroslava, în lungime
totală de 6,259 km, după cum urmează:
• Strada Bazinelor (Uricani);
• Strada Nicolae Labiș (Uricani);
• Strada Eroilor (Uricani);
• Strada Bisericii (Uricani);
• Strada Dealul Nucului (Balciu);
• Strada Livezilor (Valea Adâncă);
• Strada Laţcu Vodă (Valea Adâncă);
• Strada Bisericii (Cornești);
• Strada Pădurea Surda (Dancaș);
• Strada Pădurea Surda (Cornești);
• Strada Recea (Ciurbeşti).
Tot prin PNDR, Măsura 7.2., vor mai
fi modernizate şi reabilitate corpurile de
clădire de la Şcoala Mică şi Şcoala
Mare din cadrul Grupului Şcolar
Agricol
„Mihail
Kogălniceanu”
Miroslava.

Împrumut de la CEC pentru investiţii
Având în vedere că începând de anul trecut la nivelul comunei Miroslava au
demarat simultan mai multe proiecte importante pe infrastructură, Consiliul
Local Miroslava a aprobat contractarea unui împrumut la CEC, în valoare de 15
milioane lei. Contractul de împrumut s-a făcut în vara anului trecut – conform
procedurilor legale – prin licitaţie iar din acest credit s-au cheltuit deja 12,3
milioane lei.
„Toţi aceşti bani s-au dat pentru asfaltări de drumuri comunale iar ce a mai
rămas disponibil în cont va fi alocat, tot pentru investiţii în infrastructură, în
funcţie de ce vor stabili Primăria şi Consiliul Local”, a precizat Ilie Rusu, director economic al Primăriei Miroslava.

MIROSLAVA

Culturalaă
Anul I, Numarul 2

Editorial
Miroslava - comuna
cu trei muzee
18 aprilie 2016 va rămane o dată importantă
pentru memoria colectivă a locuitorilor comunei Miroslava pentru că în această zi a fost
făcut un gest de reparaţie morală faţă de poetul
Dimitrie Anghel. La Centrul de Informare
Turistică a fost amenajat şi deschis spre vizitare
publicului larg Punctul Muzeal „Dimitrie
Anghel”.
Timp de două decenii s-a vorbit mult despre
distrugerea conacului familiei Anghel din
Corneşti. După revoluţie, dat fiind că în fosta
casă a poetului era şi sediul CAP Corneşti, unii
s-au simţit datori să se războiască cu trecutul.
Cine a fost pentru ei Dimitrie Anghel? Poate
nici nu ştiau. Şi nici nu avea vreo importanţă
pentru ei dacă ştiau sau nu. Trebuia însă ca fostul conac să dispară de pe faţa pământului
împreună cu toate lucrurile din el. Nimeni nu a
văzut nimic. Nimeni nu ştie nimic. Dar casa a
fost rasă de pe faţa pământului iar obiectele
expuse aici, unele fiind în inventarul Muzeului
Literaturii Române, au disparut şi ele fără urmă.
Împreună cu scriitorul Dan Lungu, directorul
Muzeului Literaturii Române Iaşi, am inspectat
acum o lună ruinele fostului conac. În acea zi
au fost puse şi bazele deschiderii punctului
muzeal „Dimitrie Anghel” din Miroslava. Şansa
noastră a fost să recuperăm, căci nu ne mai
aşteptam la aşa ceva, chiar şi o casetă din lemn,
îmbrăcată în catifea roşie, care se afla pe biroul
poetului în casa din Corneşti. Cel care a luat
acel obiect a decis să îl returneze anonim, la un
sfert de secol de la distrugerea casei. Mai bine
mai târziu decât niciodată! Caseta datează de la
jumătatea secolului al XIX-lea.
Ea a fost recondiţionată de specialişti ai
Muzeul Literaturii din Iaşi şi va fi expusă în
punctul muzeal din Miroslava.
Primul pas în reabilitarea memoriei „poetului florilor” a fost făcut. Urmează reconstuirea
casei. Căci aşa s-a convenit între primarul Dan
Niţă şi scriitorul Dan Lungu. Nu avem motive
să ne îndoim că aşa va fi: după reconstrucţia
casei, obiectele din punctul muzeal Miroslava
vor fi expuse în fosta locuinţă a poetului. Nu
este lipsit de interes să precizăm că printre zecile de obiecte expuse aici se află şi câteva cărămizi luate de la fundaţia casei din Corneşti. Ele
reprezintă, cumva, o atenţionare asupra a ceea
ce înseamna lipsa de cultură, răfuiala politică,
dezinteresul faţă de istoria locală.
Miroslava are acum trei muzee şi puţine
comune se pot mândri cu aşa ceva. Avem
Muzeul Etnografic al Agriculturii din Moldova,
la Palatul Sturdza. Avem Muzeul Satului
Ciurbeşti şi Punctul Muzeal „Dimitrie Anghel”.
În cele trei muzee regăsim nu doar specificul
local, ci şi elemente importante pentru lumea
satului şi cultura română. Sperăm ca în fiecare
sat să reuşim să conservăm măcar o casă tradiţională. Avem nevoie de câte un muzeu al satului în toate cele 13 localităţi care formează
comuna Miroslava. Conservând patrimoniul şi
reconstruind tot ce alţii au distrus, facem o
muncă utilă pentru copiii noştri, pentru satele
noastre şi pentru viitorul comunei.
Deschiderea punctului muzeal „Dimitrie
Anghel” este doar un mic pas necesar şi extrem
de util în munca noastră în folosul comunităţii.
Ştefan Susai
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Olga Sturdza

Dimitrie Anghel

Mihail Kogalniceanu

Muzeul “Dimitrie Anghel”
şi-a deschis porţile
• “Ideea acestei acţiuni iniţiate
de administraţia locală a comunei Miroslava este una excelentă
pentru noi, fiindcă deschide
calea unor acţiuni similare”,
spune scriitorul Dan Lungu,
directorul Muzeului Literaturii
Române din Iaşi
La aproape trei decenii de la distrugerea
casei memoriale “Dimitrie Anghel” din
satul Corneşti, Primăria Miroslava, în
colaborare cu Muzeul Naţional al
Literaturii Române, a deschis un punct
muzeal dedicat celui numit în literatura
română drept “poetul florilor”. Muzeul
funcţionează în interiorul Centrului de
Informare Turistică Miroslava şi reconstituie viaţa şi activitatea scriitorului
Dimitrie Anghel, valorificând fondul
documentar al MNLR Iași. Expoziția
cuprinde fotografii ale poetului, cu
momente și oameni care au trecut prin
viața sa, cărți în ediții prime și traduceri
de-ale sale, fotocopii după manuscrise,
reviste literare la care a colaborat, de la
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul
secolului al XX-lea etc. Inaugurarea a avut
loc luni, 18 aprilie, în prezenţa primarului
Dan Niţă, a scriitorului Dan Lungu, director al Muzeului National al Literaturii
Romane Iaşi, şi a criticului literar Bogdan
Crețu, directorul Institutului de Filologie
Română “A. Philippide” al Academiei
Române. La eveniment au fost prezenţi
elevi din Miroslava.
“Ne bucurăm că am deschis acest punct
muzeal în parteneriat cu Muzeul Național
al Literaturii Române Iași. E un început de
bun augur, pentru că dorinţa noastră este
aceea de a reface integral conacul în care a
locuit scriitorul care face atâta cinste
comunei noastre”, a declarat primarul Dan
Niţă. “A pune la șosea figura și personalitatea poetului Dimitrie Anghel este un
mare câștig pentru comuna Miroslava. E
cumva și un gest recuperator prin care

autorităţile locale încearcă să repare tot
ceea ce furia imediat post-revoluționară a
distrus. E un semn de deschidere a autorităţilor locale faţă de cultura română și un
exemplu pe care ar trebui să-l preia cât
mai multe comune care au pe terenurile lor
asemenea obiective. Agricultura e importantă, dar dacă vrem să ne definim ca civilizaţie pe viitor nu avem voie să neglijăm
cultura la sat”, a declarat la rândul său
criticul literar Bogdan Crețu.
“Am deschis punctul muzeal «Dimitrie
Anghel» în Miroslava, în încercarea de a
reînnoda istoria. Ideea acestei acţiuni iniţiate de administraţia locală a comunei
Miroslava este una excelentă pentru noi,
fiindcă deschide calea unor acţiuni simila-

Agenda culturală
1 mai 2016 – redeschiderea traseului cicloturistic „tunelul
verde”
Traseul are o lungime de 13 km, din care 6 km în pădurea Uricani.
Traseul pleacă de la Centrul de Informare Turistică şi continuă pe ruta
Palatul Sturdza (incinta Liceului Agricol „Mihail Kogălniceanu”
Miroslava – Pădurea Uricani);
13 mai 2016 - scriitori la Miroslava
La Palatul Sturdza va fi lansat numărul de luna aprilie al revistei
„Cronica veche”;

re. În calitate de director al Muzeului
Național al Literaturii din Iaşi mi-am
propus să ieșim din municipiul Iași şi să
cercetăm mai atent judeţul, pentru că avem
foarte multe lucruri de văzut. Miroslava
este unul dintre satele culturale ale
Romaniei şi, după cât de exigenţi îi ştiu pe
cei de la Muzeul Naţional al Satului
«Dimitrie Gusti», am convingerea că
Miroslava îşi merită cu prisosinţă acest
titlu, prin tot ceea ce face”, a concluzionat
Dan Lungu, directorul Muzeului
Literaturii Române din Iaşi.
Punctul muzeal “Dimitrie Anghel” din
Miroslava devine astfel cel de-al 14-lea
obiectiv aflat în componența Muzeului
Literaturii Române Iași.

16 mai 2016 – Miroslava prezenţă nouă la Muzeul Satului
O importantă delegaţie a comunei Miroslava participă la aniversarea
a 80 de ani de la înfiinţarea Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie
Gusti” din Bucureşti. În calitate de „Sat Cultural al României” comuna
Miroslava dispune aici de un stand propriu. În cadrul manifestărilor, va
fi organizat şi un spectacol folcloric, la care a fost invitat de onoare
întreg corpul diplomatic acreditat la Bucureşti. Printre trupele invitate
să evolueze pe scenă se află şi Ansamblul „Ciurbeştenii”.
21 mai 2016 - Noaptea Muzeelor
Muzeul „Dimitrie Anghel“ va fi deschis aşadar şi pe timpul nopţii
iar vizitatorii vor avea la dispoziţie o maşină care va pleca spre
Miroslava de la Muzeul Literaturii Române Iaşi.

Covoare de poveste...
Lumea satului e o lume
aparte… O lume frumoasă,
dar care nu trebuie neapărat
văzută în roz. Căci munca în
sat este grea şi viaţa mai aspră
decât la oraş. Pe lângă treburile gospodăriei, unele femei
încă mai găsesc timp să ţeasă
covoare şi costume populare,
o preocupare care poate părea
paradoxală pentru mulţi, dat
fiind că ne aflăm în secolul
XXI, un secol al informaţiei şi
tehnologiei de înaltă performanţă.
Cu toate aceste în
Ciurbeşti tradiţiile sunt păstrate cu religiozitate şi promovate mai ales prin intermediul…
şezătorii. Da, la Ciurbeşti încă
se mai ţin şezători ca în vremurile de altă dată, pentru că
numai aşa s-au mai putut
transmite noilor generaţii
vechile meşteşuguri.
Viorica Gogu a trecut de
70 de ani. Mai ţese doar cât o
mai ajută mâinile. S-ar bucura

foarte mult să împărtăşească
oricui acest meşteşug, dar nu
prea mai are cui. Pe peretele
unei încăperi de la Muzeul
Satului din Ciurbeşti poate fi
admirat şi acum una dintre
creaţiile ei – un frumos covor,
pe care l-a dat gata în urmă cu
mai bine de o jumătate de
secol. „Ţin minte că era
înmormântarea lui Gheorghiu
Dej. Toţi ascultau la radio.
Ascultam şi eu, dar în acelaşi
timp lucram la covor. Munca,
dacă vrei să-ţi faci treaba bine,
nu îţi dă răgaz”, îşi aminteste
bătrâna. Ehei, câte covoare a
ţesut în viaţa ei... ,,Am făcut
multe covoare şi le-am dat pe
toate. Acum văd că aceste
covoare au iar căutare. A fost
o vreme când lumea se cam
codea să pună prin case
covoare vechi. Am început să
revenim la tradiţional”,
povesteşte Viorica Gogu.
Covorul femeii e unul deosebit şi poate fi admirat, la loc

de cinste, pe peretele muzeului din Ciurbeşti. De multe
ori, covorul Vioricăi Gogu
însoţeste Ansamblul Cultural
Ciurbeştenii prin deplasările
în diferite sate sau la manifestări culturale tradiţionale.
Într-o altă gospodărie, tot
din Ciurbeşti, pe peretele din
Casa Mare mai poate fi admirat un frumos covor cu lalele,
ţesut în 1962. Bătrâna care l-a

făcut stă pe patul de zestre şi
rememorează cum a cusut fiecare covor, fiecare pernă, cu
mâna ei. La cei 78 de ani ai ei,
ar mai coase, dar nu mai
poate. „Muncesc de când mam născut. L-aş ruga pe
Dumnezeu doar să am din
nou 50 de ani. Atât vreau. Să
îmi dea înapoi vârsta de 50 de
ani şi două hectare de teren,
ca să vadă cum muncesc!

Muncesc şi acum toată ziua,
dar nu mai am puterile de la
50 de ani. Când te lasă puterile înlocuieşti sapa cu acul şi
ograda cu croşetatul. Ehei, la
50 de ani... Covorul cu lalele
l-am făcut uşor-uşor, mai la
câmp, mai în casă. Acum toţi
îl vor, dar cât oi trăi nu-l dau”,
a spus bătrâna.
Covoarele vechi din

Ciurbeşti sunt piese frumoase
şi rare. Tinerii, puţini câţi
sunt, încă învaţă de la bătrani,
dar nu au dobândit încă priceperea acestora. Totuşi, cu
multă răbdare şi muncă asiduă îi vor ajunge din urmă pe
maeştrii lor. Nu de alta, dar ar
fi mare păcat să se piardă
această frumoasă tradiţie a
ţesutului în satele noastre.

Scurtă incursiune în palatele familiei Sturdza
• Excursie tematică
De curând, elevii clasei I
de la Şcoala Gimanzială
„col. Constantin Langa” din
Miroslava au desfăşurat o
excursie de studiu, având ca
obiect fostele reşedinţe ale
familiei
Sturdza
din
Miroslava şi Ruginoasa.
Ambele clădiri, aparţinând
fostului domnitor Mihail
Sturdza şi ulterior descendenţilor săi, au avut o istorie
pe cât de bogată, pe atât de

interesantă. Dacă în palatul
de la Miroslava – care acum
adăposteşte un muzeu
deosebit de interesant de
istorie şi cultură regională,
precum şi unul etnografic,
de meşteşuguri şi costume
populare – în clădirea de la
Ruginoasa, după cum se ştie,
a locuit o perioadă de timp
Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Micii Uniri şi cel are
a pus de fapt piatra de temelie a înfăptuirii statului
român modern.

Copiii au fost însoţiţi în
incursiunea lor de învăţătoarea Maria Hârcă. Palatul
domnitorului
Alexandru
Ioan Cuza din Ruginoasa,
monument de arhitectură în
stil neogotic, a fost ridicat în
1804 de familia Sturdza iar
cel de la Miroslava a fost
ridicat de boierul Vasile
Beldiman, în jurul anului
1800 şi vândut mai apoi sturdzeştilor, care au înfiinţat
aici (la 24 octombrie 1851)
Institutul pentru Fii de

Nobili, practic prima şcoală
de învăţământ superior agricol din România.
„A fost o acţiune foarte
frumoasă iar elevii au fost
încântaţi să afle atât de mult
lucruri noi despre istoria
locului”, povesteşte învăţătoarea Maria Hârcă.
Deplasările cu caracter
documentar vor continua, cu
sprijinul nemijlocit al
Primăriei Miroslava, care
încurajează această manieră
de lucru cu elevii.

Viaţa la ţară văzută prin ochii copiilor
Ne interesează cum percep copiii
noştri viaţa la ţară. Nu odată, de-a
lungul anilor, i-am rugat să scrie pe
această temă. Vizitele organizate de
Primăria Miroslava la Muzeul
Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
şi la Muzeul Ţăranului Român din
Bucureşt au avut tocmai acest temei:
ideea de a le arăta copiilor «satul
satelor din România», aşa cum a
mai fost numit Muzeul Satului. În
această ediţie a suplimentului
„Miroslava Culturală” vom publica
cele mai reuşite lucrări literare şi
artistice ale copiilor din satele

Miroslavei.
Iată câteva dintre ele:

Satul copilăriei mele
Eu văd satul copilăriei mele,
satul în care am jucat primele jocuri,
satul în care am legat primele prietenii, satul în care am văzut primele
flori înflorind şi copaci crescând,
satul în care am văzut primii fulgi de
nea, unde m-am tras pentru prima
oară cu săniuţa, unde am mers prima
oară cu colinda şi cu sorcova. Îl pot
asemăna cu o bună, caldă şi grijulie

Dimitrie Gusti şi Liviu Rebreanu, despre
ţăranul român
Lucrând la o carte, am extras din scrierile lui Dimitrie Gusti şi Liviu
Rebreanu câteva consideraţii interesante despre ţăranul român.
Dimitrie Gusti: “Ţăranul nu este nici bun şi nici rău, ci aşa cum este el în
realitate”;
Liviu Rebreanu: “Ţăranul nu-şi zice niciodată ţăran. Ţăranii însă numesc
pe ţărani simplu, oameni”;
“Literatura ţărănească nu e pentru ţărani, căci ţăranii nu citesc şi nici nu vor
citi cărţi literare. Ţăranul îşi face singur literatura pe care o pofteşte inima lui,
cum îşi confecţionează cele trebuincioase pentru trupul şi sufletul său. Cărţile
cu ţărani le citesc numai orăşenii, ca şi pe celelalte. Ţăranul, prin firea lucrurilor, nu poate fi consumator, ci doar subiect de literatură”;
“Dacă ţărănimea română a fost ursită să conserve rasa, pământul, limba şi
credinţa noastră, înseamnă că ea este întruchiparea tuturor virtualităţilor şi
energiilor româneşti, deci dintr-însa trebuie să pornească şi să se inspire tot ce
e românesc”;
“Suntem şi vom fi întotdeauna neam de ţărani”.

mamă, care îşi creşte copiii până
ajung mari şi pornesc pe calea lor în
viaţă.
Îmi place să merg pe drumurile
prăfuite, să colind câmpiile verzi şi
primitoare, să aud susurul râului
care curge paşnic pe lângă casele
din câmpia veselă, să aud ciripitul
subţire şi mlădios al păsărelelor din
câmpia luminoasă de la marginea
satului. Îmi place să culeg viorele şi
ghiocei primăvara, îmi place să mă
caţăr pe copacii aspri şi pământii,
apoi să privesc nespusul de frumos
apus al rotundului soare, ce pleacă
somnoros de pe bolta cerului, deacum înstelată, ca să apară mai apoi
abia a doua zi, dimineaţă.
Cel mai frumos e de sărbători, de
Paști, când vopsim ouă roşii, când
facem pască, prăjituri şi cozonaci al
căror gust nu-l poţi uita şi multe alte
bucate tradiţionale. Îmi place şi de
Crăciun, când ninge cu fulgi mari şi
rotunzi iar noi în casă facem cozonaci şi sarmale.
Oamenii sunt primitori, calzi,
harnici, iertători şi darnici. E aşa de
frumos duminică dimineaţa, sau de
sărbători, când toţi merg la biserică
în straie tradiţionale iar mai apoi
merg la praznic şi vorbesc unii cu
alţii.
Primăvara, toţi fac curat prin
curte, vopsesc casa, gardurile şi pun
seminţe roditoare în pământ, ca la
toamnă să aibă grâne. Toţi dau copacii cu var şi îşi aranjează via. Vara

toţi muncesc „zi de vară până-n
seară”, iar toamna adună roadele.
Iarna e mai mult pentru odihnă. E
vreme de stat la gura sobei şi de
poveşti. Îmi plăcea când mergeam la
biserică iarna, pe sănii trase de cai,
în peisajul alb şi strălucitor.
Aceasta e viaţa oamenilor din
satul meu natal. Uneori, urcam pe o
culme înaltă şi simţeam cum vântul
mă ia pe sus. Dar cel mai frumos
peisaj pe care satul meu îl poate
oferi unui om, unui copil, unui fluture, este primăvara!
Primăvara, satul meu se îmbracă
în straie multicolore. Copacii goliţi de
frunze se îmbracă în straie noi, florile
răsar, râul se dezgheaţă, iarba îşi
scoate firul fraged iar norii au culoarea cea mai albă, pe cerul azuriu.
Acesta este satul meu şi mă
bucur că am putut povesti despre el!
Iuliana Mocănaşu, Valea Ursului

Iubesc aerul curat din sat!
Totul a început când tata şi mama
s-au gândit să cumpere o casă la
ţară. Eu m-am născut în Iaşi, dar la
vârsta de patru ani părinţii au cumpărat o căsuţă în satul natal al tatălui
meu. Am renovat casa şi am făcut-o
pe placul nostru. Cu toate că la oraş
beneficiam de mai multe oportunităţi, crescând am început să-mi dau
seama că viaţa la ţară e mult mai
frumoasă. Aici, oamenii sunt mai
liniştiţi, cu credinţă în Dumnezeu.
La ţară îţi ocupi timpul cu gospodăria, cu hrănitul animalelor iar vara ai

de lucru cu strânsul fânului. Iarna,
stai lângă sobă, asculţi colinde şi bei
ceai.
Îmi place că oamenii din sat nu
ratează nicio ocazie, atunci când se
întâlnesc, să discute ce s-a mai
întâmplat. La diferite evenimente
importante, cum ar fi nunţile şi
înmormântările participă toţi sătenii.
Când trăieşti la ţară spectacolul televizorului nu te mai atrage.
Spectacolul naturii este cu adevărat
interesant. În sat găsim oameni
simpli, la care apreciez înţelepciunea. Iubesc în satul nostru aerul
curat al dimineţilor. Nu regret alegerea făcută de părinţii mei.
Laura Gherasim, sat Corneşti

„Satul natal”
Satul în care m-am născut
Şi-atâţia ani am petrecut,
Multe amintiri mă leagă.
Aici e viaţa mea întreagă,
Cu case mari, case micuţe,
Dar toate sunt foarte drăguţe,
Cu oameni buni şi primitori,
Şi foarte buni agricultori.
Cu toţi tradiţii respectăm,
Că-s din străbuni şi ne bucurăm,
De tot ce-i bun şi românesc
În satul nostru strămoşesc.
Alexandru Chişcan, sat
Ciurbeşti, elev în clasa a VI-a
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Interviu

INTERVIU CU DAN NIŢĂ, PRIMARUL COMUNEI MIROSLAVA

Miroslava se dezvoltă - care este
strategia pentru viitor?
• Printr-o bună admi-nistrare a banului public şi o
implicare maximă din partea
administraţiei
publice,
comuna Miroslava a reuşit în
doar câţiva ani să devină una
dintre comunele cu cel mai
ridicat grad de urbanizare
din România. Puţine străzi
mai sunt în prezent fără
asfalt, alimentarea cu apă
este aproape finalizată iar
acum se lucrează intens la
extinderea canalizării. Odată
cu punerea în funcţiune a
centralei fotovoltaice de la
Ciurbeşti, Miroslava a devenit independentă din punct
de vedere energetic, centrala
urmând să alimenteze toate
instituţiile publice şi să devină un important centru de
profit. Preocuparea majoră a
primarului Dan Niţă a fost
atragerea de investitori şi
crearea de locuri de muncă
iar rezultatele n-au încetat să
apară. În companiile de pe
raza comunei lucrează pestre
7.000
de
persoane.
Proiectele viitoare includ
promovarea parcului industrial din zona BrătuleniUricani, unde se va dezvolta
o zonă industrială de peste
40 de hectare, cu potenţial de
aproximativ 20.000 de alte
locuri de muncă.
• Până în prezent nivelul
investiţiilor din ultimii ani în
comuna Miroslava se apropie de 100 milioane euro, din
care peste 20 milioane euro
reprezintă fonduri europene.
Chiar dacă se poate lăuda cu
o infrastructură la care alte
comune nici nu îndrăznesc
să viseze, în planul de dezvoltare a comunei sunt
cuprinse şi alte investiţii
similare. Aflăm astăzi de la
Dan Niţă, primarul comunei,
care sunt principalele direcţii
de investiţii pentru viitor şi
care este viziunea acestuia
pentru Miroslava.
Reporter: Mulţi dintre
ieşenii care vin pentru
prima dată în Miroslava
rămân suprinşi de faptul

că majoritatea străzilor
sunt asfaltate şi că populaţia beneficiază de toate utilităţile. Cum aţi făcut?
Dan Niţă: Când am preluat mandatul de primar al
comunei Miroslava, majoritatea drumurilor erau pietruite iar pe vreme rea drumurile deveneau impracticabile.
Am făcut o analiză şi am
constatat că pentru pietruirea
drumurilor se investiseră
deja în ultimii ani multe
miliarde de lei vechi, bani cu
care mai simplu s-ar fi putut
asfalta mulţi kilometri de
stradă. Practic, în fiecare an
se investeau sume imense în
piatra care era înghiţită de
pământ iar oamenii erau
obligaţi să meargă tot prin
noroi. Era un cerc vicios.
Atunci am luat decizia că e
mai bine să asfaltăm de la
bun început toate drumurile
din comună şi să renunţăm la
practica de a mai arunca
banii pe piatră.

Dan Niţă: La propunerea
Primarului, în Consiliul
Local s-a stabilit ca toate
străzile care sunt asfaltate să
fie prevăzute cu cel puţin un
trotuar şi cu rigole de preluare a apelor pluviale.
Deocamdată, proiectanţii
lucrează la soluţii tehnice,
dar pot să asigur populaţia
din Miroslava, Horpaz,
Valea Adâncă şi Ciurbeşti că
va avea trotuare şi rigole în
2016 iar în celalalte sate se
vor realiza pe parcursul
următorilor doi ani. De asemenea, pentru siguranţa pietonilor, în zonele aglomerate
şi unde circulă mulţi copii
am luat decizia de a monta
limitatoare de viteză şi căutăm soluţii pentru a limita
traficul cu maşini de mare
tonaj.

Nici o stradă fără
asfalt până la finalul
lui 2016!

Rep.: Care estre situaţia
celorlalte utilităţi, precum
alimentarea cu apă şi sistemul de canalizare?
D.N.: În privinţa alimentării cu apă, suntem în faza
finalizării proiectului. Mai
sunt cazuri izolate pe care le
vom executa pe parcurs.
Până în momentul de faţă
peste 95% din reaţeaua de
apă a fost realizată. Investiţia
totală a fost de peste opt
milioane euro. La ora actuală avem canalizare în proporţie de 90% în localităţile
Miroslava şi Balciu. Acum
este în lucru canalizarea din
Valea Adâncă – Ezăreni, care
va fi finalizată prin fonduri
europene. S-au făcut proiecte pentru toate localităţile, sa efectuat evaluarea proiectului şi aşteptăm să semnăm
contractul de finanţare astfel
încât până la finalul anului
2018 toate casele din comună să fie racordate la canalizare după o investiţie pe care
o estimăm la aproximativ 16
milioane euro.

Rep.: Care este astăzi
situaţia asfaltării? În cât
timp veţi reuşi să asfaltaţi
în proporţie de 100% străzile comunei?
D.N.: Când am ajuns primar am luat totul de la zero
în privinţa asfaltării. Până în
prezent am reuşit să investim
peste 15 milioane euro doar
pentru aşa ceva. La ora
actuală sunt deja asfaltate
107 kilometri de drumuri
săteşti şi comunale dintr-un
total de aproape 160 de kilometri de drum public. De
asemenea, avem în derulare
un contract pentru asfaltarea
a încă 26 de kilometri de
drum, la care se adaugă o
finanţare europeană care va
asigura asfaltarea altor 8
kilometri. Tot pe fonduri
europene vom reabilita şi 15
kilometri de drum de exploataţie agricolă. Cu lucrările

Cea mai mare realizare,
cel mai mare regret
Cea mai mare realizare: Am luat de la zero totul. Nu
era nimic când am început reconstrucţia comunei. Acum ne
putem lăuda cu o comună aproape complet urbanizată.
Anul acesta vom termina asfaltarea, apa iar în următorii doi
ani celelalte investiţii majore în infrastructură. Poate că nu
toţi cetăţenii îşi dau seama de volumul lucrărilor care au
avut loc în Miroslava. Îi invit să meargă dintr-un sat în altul
să vadă cum arată acum comuna lor. Poate că cineva din
Uricani nu ştie cum arată acum Valea Adâncă şi nu evaluează corect nivelul investiţiilor.

Racordul la apă e
aproape gata, urmează
canalizarea

aflate deja în curs de execuţie vă asigur că până la finalul anului 2016 nu va mai
exista stradă fără asfalt în
comună.

Soluţii pentru
drumurile private
Trebuie să facem însă o
distincţie. Noi am vorbit
doar de drumuri publice pentru că Primăria nu poate face
investiţii decât pe drumurile
publice. Or, nu toate drumurile din comună sunt drumuri
publice. Există şi drumuri
proprietate privată, unde

cetăţenii deţin cu acte cote
indivize din respectivul
drum. Trebuie să se înţeleagă
că pe respectivele drumuri
nu putem interveni cu investiţii publice, deoarece legea
nu permite acest lucru.
Soluţii însă există şi le-am
recomandat cetăţenilor să
doneze drumurile Primăriei
pentru a putea trage utilităţi
complete în zonă. De pildă,
în zona Valea Ursului a venit
un dezvoltator imobiliar,
domnul Siminiceanu, şi a
predat către Primărie toate
drumurile private aflate în
proprietatrea sa iar noi vom

Cel mai mare regret: Este foarte dificil să le explic
oamenilor că legea e mai presus de noi şi că indiferent dacă
e bună sau rea, dacă ne este favorabilă sau nu, ea trebuie
respectată. Mă uit cu regret la ce s-a întâmplat în domeniul
fondului funciar şi sunt neputincios că nu pot să rezolv toate
problemele din acest domeniu pentru că sunt peste capul
meu. Un alt regret este că n-am reuşit să intervin mai mult
în activitatea şcolilor pentru că există o lipsă majoră de
comunicare între unităţile de învăţământ şi Primărie, directorii de şcoli fiind mai preocupaţi de comunicarea cu
Inspectoratul Şcolar decât cu administraţia locală. În fine,
unul dintre marile mele regrete este că administraţia locală
şi cea centrală este puternic politizată. Multe activităţi sunt
blocate pentru că pur şi simplu unii preferă să facă politică
în loc să facă treabă pentru oameni.

intra acolo atât cu iluminat
public, alfalt, canalizare şi
celelalte utilităţi.
Revenind, până în prezent, s-a investit în reparaţia
drumurilor peste 15 milioane
euro, bani proveniţi atât din
bugetul local, împrumuri de
dezvoltare cât şi din proiecte
europene.

Rigole şi trotuare
Rep.: Există persoane
nemulţumite că nu există
trotuare pentru siguranţa
pietonilor şi nici rigole pe
marginea drumului...

Mesagerul

Doar iluminat cu lămpi
LED
Rep.: Care este situaţia
iluminatului public?
D.N.: În privinţa iluminatului public ne-am schimbat
strategia. Dacă în primă
etapă am reuşit să montăm
lămpi pe fiecare stâlp de
energie electrică, în prezent
dorim ca investiţiile ulterioare să fie făcute în stâlpi speciali de metal pe care vom
monta doar lămpi cu LED.
Avem un proiect pilot cu 80
de lămpi LED la Brătuleni şi
am remarcat o scădere a consumului de energie de aproximativ 60 la sută iar iluminarea este una apropiată de
cea naturală. Am alocat deja
bani în bugetul pentru 2016
pentru investiţii în iluminatul
cu LED. Până la finalul anului 2017 vor finaliza iluminatul cu astfel de lămpi în
toată comuna.

Vizăm peste 20.000
noi locuri de muncă
Rep.: Miroslava a reuşit
să
atragă
investitori
importanţi în ultimii ani.
Care este strategia de viitor în acest domeniu?
D.N.: Absolut toţi investitorii care au venit la
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Interviu

Miroslava au beneficiat de
sprijinul nostru complet.
Pentru a veni în întâmpinarea lor am alocat în zona
Brătuleni-Uricani o suprafaţă de aproximativ 40 de hectare teren destinate unei viitoare zone industriale de
anvergură. Am obţinut deja
statutul de parc industrial şi
au venit şi primele cereri de
la investitori din străinătate
care vor să construiască aici
fabrici şi capacităţi de producţie. Dezvoltarea zonei
Miroslava din punct de
vedere al investiţiilor în zonă
a făcut ca în prezent la firmele de pe raza comunei să
lucreze peste 7.000 de angajaţi. În viitorul apropiat, prin
existenţa acestui parc sperăm să triplăm numărul de
locuri de muncă. Cu alte
cuvinte vizăm peste 20.000
de noi locuri de muncă.

Următoarele investiţii:
parcuri pentru copii,
şcoli şi grădiniţe
Rep.: Care consideraţi
că sunt următoarele investiţii care trebuie făcute în
comună?
D.N.: Acum că suntem pe
punctul de a finaliza investiţiile de anvergură precum
asfaltarea şi utilităţile, ne

vom concentra pe creşterea
calităţii vieţii populaţiei şi
vom investi prioritar în partea socială. Astfel avem în
vedere să amplasăm în fiecare localitate cel puţin un spaţiu de joacă modern pentru
copii iar în localităţile mari
căutăm soluţii pentru amenajarea unor parcuri verzi, cu
alei, bănci şi locuri de promenadă. De asemenea,
intenţia noastră este să construim o şcoală nouă la
Miroslava, cu 24 de săli
clasă unde să adunăm copii
din toată comuna. Mai avem
în vedere construcţia unei
şcoli şi a unei grădiniţe la
Valea Adâncă, localitate care
are momentan o populaţie de
7.000 locuitori şi un număr
mare de copii. Vom supune
aceste proiecte în dezbatere
publică şi vom găsi soluţia
cea mai bună. Vreau să
demarăm execuţia lucrărilor
în 2017 iar în 2018 să inaugurăm aceste obiective şcolare.

Soluţii pentru colectarea gunoiului, câinii
comunitari şi transportul în comun
Rep.: Care sunt problemele cele mai grele cu care
vă confruntaţi în prezent?

D.N.: Din punctul meu de
vedere, căutăm soluţii în prezent pentru a rezolva problema colectării şi depozitării
gunoiului menajer şi a colectării câinilor comunitari. În
privinţa câinilor, problema
se va rezolva în 2016. Am
construit padocul de la
Balciu iar acum suntem în
faza de contractare a unei
firme de hingherit astfel
încât până la finalul anului
această problemă va fi rezolvată în totalitate. Problema
gunoiului este însă ceva mai
complicată deoarece cei de
la Salubris au creat o situaţie
de monopol şi practică preţuri de depozitare a gunoiului de zece ori mai mari
decât gropile de gunoi de la
Botoşani, Bacău, Roman sau
Neamţ. Am căutat soluţii şi
suntem în curs de perfectare
a unui contract cu o firmă
din străinătate care să amplaseze pe teritoriul comunei o
instalaţie de colectare şi sortare (reciclare) a gunoiului,
lucru care ne va permite să
fim independenţi din acest
punct de vedere. Asta va
însemna o comună mai curată şi costuri mult mai reduse
pentru populaţie.
O altă nemulţumire a
populaţiei care mi-a fost
pusă în vedere la întâlnirile
pe care le-am avut în sate o

reprezintă transportul în
comun. Este o problemă pe
care noi am abordat-o, am
dezbătut-o public însă n-am
reuşit să o rezolvăm momentan deoarece legislaţia prevede că licitaţia pentru transport se face direct la
Bucureşti iar cei care se
ocupă de controlul transportatorilor este Consiliul

Judeţean. Noi purtăm acum
discuţii la nivelul Zonei
Metropolitane pentru înfiinţarea unei structuri de transport cu un tarif unic, astfel că
locuitorii din Miroslava vor
plăti acelaşi tarif la transport
ca şi cei din Iaşi.
A consemnat Dorel Codină
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ŞCOALA ALTFEL, LA LICEUL “MIHAIL KOGĂLNICEANU”

Acţiuni civice, vizite, competiţii sportive,
porţi deschise
Conform structurii anului şcolar 2015-2016, în perioada 18-22
aprilie 2016 se desfăşoară în toate
şcolile programul “şcoala altfel să ştii mai multe, să fii mai bun”.
În cadrul acestui program elevii
şi cadrele didactice de la Liceul
Agricol “Mihail Kogălniceanu”
au organizat activităţi diverse,
precum: vizite la muzee, vizite la
unităţi de producţie din judeţul
Iaşi şi judeţele limitrofe (“Job
Shadow Day”), seminarii pe diferite teme, ateliere de artă culinară
şi hand-made, competiţii sportive,
activităţi de ecologizare etc.
Acţiune de ecologizare în
spatele Primăriei Vechi
Luni, 18 aprilie, începând cu
orele 8:30, un grup de 50 de elevi
acompaniat de patru cadre didactice a desfăşurat o acţiune de ecologizare a zonei din spatele primăriei vechi, din Balciu. Primaria
Miroslava a pus la dispoziţia participanţilor saci menajeri şi
mănuşi de protecţie, precum şi o
maşină specială pentru ridicat

gunoiul colectat. S-a reuşit astfel
curăţarea zonei de gunoaiele adunate peste iarnă. “Considerăm că
acţiunea a fost un succes, reuşind
astfel să schimbam aspectul zonal.
Ne bucurăm că elevii au răspuns
pozitiv la această activitate civică
şi chiar s-au implicat activ.
Sperăm, în egală măsură, ca locuitorii din acea zonă să nu-şi mai
arunce gunoaiele care pe unde
apucă. Până la urmă, e vorba de
sănătatea şi confortul lor”, a
declarat Constantin Timu, director
adjunct al liceului.
Concurs de orientare turistică
în Pădurea Uricani
O alta activitate de impact s-a
desfasurat şi la Pădurea Uricani,
în parteneriat cu Palatul Copiilor
din Iaşi. Este vorba de Cupa
Aniversară “185 ani de tradiţie în
educaţie” la Orientare Turistică.
Evenimentul s-a desfăşurat marţi,
19 aprilie, între orele 9:00 -14:00,
după un program prestabilit. Ca şi
anul trecut, concursul a fost precedat de o acţiune de ecologizare a

Măşti colorate,
premii meritate!

Invitate să participe la un concurs naţional
de „face painting”, sâmbătă, 26 martie, două
eleve ale Şcolii Gimnaziale „Col. Constantin
Langa” din Miroslava au reuşit să-şi adjudece
două prestigioase premii: premiul I – Conescu
Ioana şi premiul III – Jderu Sânziana. Ambele
fete au participat la concursul pe categoria de
vârstă 11 – 14 ani.
Aflat deja la ediţia a VIII-a, concursul
naţional de „face painting” a fost organizat de
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională din Iaşi, în parteneriat cu Casa
Corpului Didactic Iaşi şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Iaşi.
Fiecare elev participant la concurs a avut
astfel posibilitatea de a-şi pune în valoare
creativitatea artistică, improvizând măşti care
mai de care mai spectaculoase.

zonei, din nou cu ajutorul
Primăriei Miroslava, care a asigurat logistica necesară.
Concursul de orientare turistică
s-a ţinut pe grupe de vârstă (Băieţi
/Fete), noutatea fiind că la final a
fost o acţiune de orientare şi pentru biciclişti. Toţi participanţii au
primit diplome şi premii. Spre
hazul tuturor, toţi elevii participanţi au mai primit din partea profesorilor şi câte o… carte.
“Orientarea turistică este un sport
care pe lângă aptitudinile fizice
ale competitorului apelează mai
ales la inteligenţa acestuia. Pe parcursul traseului efectuat prin
pădure, unii dintre elevii participanţi la concurs au fost puşi pentru prima oară în situaţia de a lua
decizii singuri – lucru care le-a
mărit stima de sine şi i-a învăţat
ceva util pentru viaţă”, a declarat
prof. Ecaterina Creţu, profesor
îndrumător de la Palatul Copiilor
din Iaşi.
“Activitatea desfăşurata a avut
impact deosebit printre elevii şi
profesorii participanţi la concurs
iar vremea a ţinut cu noi. A fost o

zi de mişcare în aer liber, spre
beneficiul tuturor participanţilor
(cu vârste cuprinse între 14 şi 62
ani)”, a concluzionat Constantin
Timu, director adjunct al liceului.
Porţi deschise pentru copii
Pe lângă activităţile dedicate
săptămânii “şcoala altfel”, Liceul
Tehnologic Agricol “Mihail

Kogălniceanu” din Miroslava a
avut toată săptămâna “Porţile
Deschise”, fiind vizitat zilnic de
grupuri de copii de la gradiniţa din
localitate. Principalele obiective
vizitate de copii au fost muzeul
şcolii (ghid fiind întemeietorul
acestuia – prof. Bunea Dumitru) şi
ferma didactică (ghid dr.
Săculţanu Ion).

SĂPTĂMÂNA ALTFEL LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „COLONEL CONSTANTIN LANGA”

Jocuri, concursuri, excursii, dezbateri, ateliere de lucru

Pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Col.
Constantin Langa” din Miroslava, săptămâna altfel – desfăşurată în perioada 18 –
22 aprilie – a fost în egală măsură un prilej
de recreere activă, dar şi de punere în
valoare a unor abilităţi native sau dobândite, în cadrul unor competiţii tematice. Au
fost vizionate filme, s-au vizitat muzee, sau încondeiat ouă de Paşti şi, de ce nu, s-au
desfăşurat şi acţiuni de ecologizare prin
împrejurimi. Nu au lipsit competiţiile sportive şi nici cele de… bancuri.
Toate aceste acţiuni s-au desfăşurat atât
în şcoala de la Miroslava, cât şi în subunitatea de la Uricani. Să le enumerăm:
• „Descoperă, participă, alege” – jocuri

sportive pe echipe;
• „Alege viaţa” – activitate pentru cetăţenie democratică;
• „Paşi de copil în Iaşii marilor zidiri” –
activitate culturală, la Colegiul Naţional
„Emil Racoviţă”;
• „Viaţa la pozitiv” – activitate culturală;
• „Copil sunt şi eu” – atelier tradiţii pascale;
• „EduFunnyFest – atelier de lucru;
• „Preţuim natura, iubim viaţa” – activitate ecologică;
• „Drumeţii şi fotografii pe meleagurile
noastre” – atelier de lucru;
• Excursie Miclăuşeni – Ruginoasa;
• Concurs desene;

• Jocuri şi întreceri sportive;
• Vizionări piese de teatru pentru copii;
• Drumeţie în Pădurea Uricani;
• Şezătoare culturală;
• Lecţii de cultură şi civilizaţie franceză;
• Să mai şi râdem – concurs de glume;
• Concurs pe teme de geologie;
• Educaţie prin şah;
• Să ne pregătim de Paşti;
• Despre noi, fetele – dezbatere;
• Desene de Paşti – desene pe hârtie, ouă
şi sticlă;
• Atelierul micului creştin;
• Istorie locală – incursiune în memoria
colectivităţii, despre personalităţile locale –
dezbatere.

Mesagerul

9

Educaţie

Rezultate slabe la Simularea din februarie
• Au fost subiectele grele, sau elevii
nu mai vor să înveţe?
Au venit şi rezultatele la simulările pentru
examenele de capacitate din februarie, iar
odată cu acestea conducerile şcolilor gimnaziale din Miroslava au trebuit să ia act de pregătirea cu mult sub aşteptări a elevilor.
Promovabilitatea la Şcoala Gimnazială „Col.
Constantin Langa” din Miroslava a fost de
doar 25%, faţă de 58% anul trecut. La Şcoala
Gimnazială „Dimitrie Anghel” din Corneşti,
cifrele arată chiar mai rău – sub 10%!

Cum şi de ce s-au obţinut
aceste rezultate?
Părerile sunt împărţite. Pe de o parte,
Primăria şi Consiliul Local – prin reprezentanţii desemnaţi în conducerile Consiliilor de
Administraţie de la cele două şcoli gimnaziale,

respectiv din Miroslava şi din Corneşti – le
reproşează celor doi directori şi cadrelor
didactice că nu s-au implicat suficient.
În replică, directorii celor două unităţi de
învăţământ spun că simularea e una iar examenul propriu-zis e cu totul altceva. „Subiectele
din acest an de la simulare, cel puţin la matematică, au fost grele. Asta ar fi o explicaţie. De
regulă, subiectele de la simulări sunt mai grele
decât cele de la examen. Pe de altă parte, elevii ştiu că e simulare şi e posibil ca din acest
motiv să fi dat o atenţie mai mică subiectelor.
În ce ne priveşte, pot să vă asigur că am acordat aceeaşi atenţie elevilor din acest an ca şi
elevilor din anii precedenţi. Profesorii au făcut
ore suplimentare cu ei, dar asta e realitatea cu
care ne confruntăm. Oricât am face noi, profesorii, trebuie să se mai implice şi elevul. Eu
sper, totuşi, că la vară lucrurile vor sta altfel”,
a opinat Iosub Beatrice, directoarea Şcolii
Gimnaziale „Col. Constantin Langa”, din
Miroslava.

„Într-adevăr, rezultatele de la simularea din
acest an au fost mult sub aşteptările noastre,
dar până la urmă vorbim doar de o simulare,
nu de examenul propriu-zis. Este adevărat că
chiar şi aşa această situaţie impune o analiză
serioasă din partea noastră. La o primă apreciere, ar fi câteva explicaţii, începând cu procentajul. Una e să faci procentaje la o medie de
60 elevi cum e pe urban şi alta e să faci media
pe 20 elevi, cum e la rural, unde o notă mică
afectează dramatic media generală. Profesorii
noştri s-au implicat şi au făcut meditaţii cu elevii, pe timpul lor liber. Chiar nu am ce să le cer
mai mult. Poate că şi promoţia asta a fost mai
slabă decât altele, iar un motiv a fost poate şi
acela că această promoţie a schimbat până
acum nu mai puţin de trei învăţători. Noi am
păstrat un dialog permanent şi cu părinţii elevilor, dar dacă elevul nu a învăţat, chiar nu văd
ce am mai putea face”, a declarat Ilie Apostol,
directorul Şcolii Gimnaziale „Dimitrie
Anghel” din Corneşti.

SĂPTĂMÂNA „ŞCOALA ALTFEL”, LA CORNEŞTI

Să ştii mai multe, să fii mai bun!
Ca şi în anii precedenţi, activităţile
dedicate programului „Şcoala Altfel”
în Corneşti au abordat o largă paletă
de manifestări culturale şi sportive, la
acţiunile tematice fiind implicaţi nu
doar elevii şi cadrele didactice din
această unitate de învăţământ, cât şi
părinţi, prieteni şi invitaţi din localitate!
Printre activităţile organizate
enumerăm:
• concursuri pe teme de cultură
generală, competiţii sportive;
• tradiţii pascale şi atelier de încondeiere a ouălor de Paşti. Acţiunea s-a
bucurat de participarea Ansamblului
folcloric “Ciurbeştenii”;
• tradiţii, cântec şi port popular
românesc;

• satul meu, istoria mea;
• excursie în rezervaţia naturală
Repedea.
“Elevii au avut astfel ocazia ca,

fără ghiozdane şi pixuri, să exploreze
sau să participe la tot felul de acţiuni
cu totul diferite de cele curente!
Punem accent pe implicarea activă a

copiilor la activităţi. Spontaneitatea,
competiţia şi distracţia ne vor urmări
în toată această săptămână”, a declarat prof. Ilie Apostol, directorul Şcolii

Gimnaziale “Dimitrie Anghel” din
Corneşti. Motto-ul acestei săptămâni
la Şcoala din Corneşti a fost: “să ştii
mai multe, să fii mai bun!”.

Jocuri de societate la
La fermă, la teatru şi în grădina cu floricele Centrul de Zi Corneşti
SĂPTĂMÂNA ALTFEL, LA GRĂDINIŢA MIROSLAVA

• Copiii au
învăţat să
facă
diferenţa
între
bullying şi
conflict

De o săptămână altfel şi
de-a dreptul încărcată cu evenimente spectaculoase au
avut parte şi prichindeii de la
Grădiniţa Miroslava. Greu de
spus care dintre aceste acţiuni
a fost mai plăcută pentru ei,
entuziasmul fiind acelaşi.
Vizita la ferma liceului
agricol va rămâne cu siguranţă un moment favorit, pentru
că au avut ocazia de a pune
mâna pe nişte iepuraşi adevăraţi sau să mângâie şi nişte
mieluşei. Caii însă au fost
atracţia lor principală. Au
urmărit cu mare atenţie spectacolul de echitaţie oferit de
personalul specializat al
liceului şi cu toţii, fără excep-

ţie, şi-ar fi dorit să fie cavaleri. Fiind totuşi prea mici ca
să urce în şa, s-au mulţumit
cu privitul de la distanţă şi să
bată din palme.
Un alt moment important
al săptămânii altfel la
Grădiniţa Miroslava a fost
oferit de o trupă de actori ai
Teatrului Luceafărul din Iaşi,
care au susţinut un spectacol
de marionete. A fost o punere
în scenă, mai originală şi
interactivă, a cunoscutului
basm „Hansel şi Grettel” al
fraţilor Grimm. Schimburile
de replici nu au lipsit între
copii şi personajele din
poveste, până la coborârea
cortinei, când vrăjitoarea cea

rea a plecat…
Printre acţiunile „şcoala
altfel” în care au fost implicaţi
copiii
Grădiniţei
Miroslava mai consemnăm
un concurs de dansuri, pe
tema „de la lume adunate şi
înapoi la lume date”, dar şi o
ieşire în grădină la plantat
floricele (petunii).

Campionii măştilor
ecologice
Copiii grădiniţei de la
Miroslava se pregătesc acum
pentru un mega concurs de
costume de carnaval, din
materiale reciclabile.

Concursul se va desfăşura
în Palas. La competiţia de
costume şi-au anunţat deja
prezenţa peste 400 copii din
municipiul Iaşi şi împrejurimi. Fireşte, Grădiniţa
Miroslava nu putea lipsi la
această ediţie, mai ales că
anul trecut a şi luat premii
pentru o fetiţă costumată în
Mozart şi un băieţel în
Pinocchio. Anul acesta,
Miroslava speră să facă figură frumoasă cu „domnişoara
papagal”, un costum de papagal Ara, pe modelul unui
foarte îndrăgit personaj de
desene animate. Să le urăm
succes!

Pentru cei 50 de copii cuprinşi în programul de asistenţă de la cele două Centre de Zi din Corneşti, săptămâna
„şcoala altfel” a fost un prilej de a practica nişte jocuri
sociale pe tematici psiho-sociale, gen „excludere şi bullying” sau „privim, dar vedem cu toţii la fel?”.
„Sunt nişte jocuri experimentale de societate prin care
încercăm să-i facem pe copii să conştientizeze unele practici frecvente în lumea reală, cum este cea de bullying,
adică de excludere a cuiva dintr-un grup. Exerciţiul în sine
constă în formarea unui grup de 8-10 copii care formează
un cerc strâns iar un coleg încearcă să pătrundă în acel
grup. După mai multe încercări, oprim experimentul şi îi
întrebăm pe elevi cum s-au simţit. Răspunsurile lor au fost
foarte interesante. Uşor- uşor, au început să facă diferenţa
între conflict şi bullying”, povesteşte directoarea Ioana
Popescu.
Acest gen de activităţi au fost desfăşurate în zilele de 18
şi 19 aprilie, pe o structură didactică pusă la dispoziţie de
Fundaţia Salvaţi Copiii, în parteneriat cu Ideea Grants şi
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.
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Răgaz pentru plata şi depunerea
declaraţiilor fiscale
Obişnuitul termen de la sfârşitul lunii martie
pentru plata anticipată a taxelor şi impozitelor la
primărie cu o reducere de 10% din total a fost
amânat de guvernul Cioloş, prin OUG 8/2016.
Potrivit acestui normativ, termenul de depunere a declaraţiilor fiscale se amână până în data de 31 mai iar taxele și
impozitele pentru primul semestru se pot plăti până în 30
iunie.
“În cazul persoanelor fizice care deţin în proprietate clădiri nerezidenţiale sau cu destinaţie mixtă, precum și în
cazul persoanelor fizice care au înregistrat pe respectiva
clădire sediul unui agent economic, chiar dacă nu se
desfășoară activitate la respectiva adresă – termenul limită
pentru depunerea declaraţiei fiscale în vederea stabilirii

impozitului se amână de la 31 martie la 31 mai 2016”, a
declarat Ionuţ Rusu, consilier în cadrul Compartimentului
Economic al Primăriei Miroslava. Aceeaşi amânare de termen este aplicată şi firmelor.
De asemenea, termenul limită pentru plata taxelor și
impozitelor locale pentru primul semestru al anului 2016 se
amână de la 31 martie la 30 iunie 2016, motiv pentru care se
modifică şi perioada de aplicare a reducerii. “Ca urmare a
amânării termenului limită de plată a taxelor și impozitelor
locale pentru primul semestru, se modifică și data până la
care persoanele fizice pot beneficia de reducere. Astfel, persoanele fizice care achită integral impozitul aferent acestui
an până la data de 30 iunie vor beneficia de o reducere de
10% din suma totală”, a precizat Ionuţ Rusu.

Puneri în posesie, Redistribuiri de alegători în secţiile
la Miroslava
de votare din Valea Adâncă
• Anunţ public!
Primăria comunei Miroslava, judeţul Iași, vă aduce la
cunoștinţă că la nivelul comunei s-a început întocmirea fișelor de
punere în posesie pentru persoanele îndreptăţite la reconstituirea
dreptului de proprietate, conform legilor fondului funciar.
Prin urmare, cetăţenii care deţin teren fără forme legale sunt
aşeptaţi la Primăria comunei Miroslava – Compartiment
Cadastru, în vederea formulării cererii de punere în posesie, la
care să ataşeze copie după următoarele documente, respectiv:
• Copie carte de identitate; certificate de naștere, certificate de
căsătorie (acolo unde este cazul);
• Copie certificat de deces, acolo unde autorul dreptului de
proprietate nu mai este în viaţă;
• Anexa 24 pentru deschiderea succesiunii în cazul în care nu
s-a făcut dezbaterea moştenirii;
• Copie certificate de moştenitor sau de calitate de moştenitor;
• Hotărâri judecătoreşti investite definitiv şi irevocabil sau
orice alte acte care pot fi de folos în soluţionarea dosarelor.
Menţionăm faptul că pentru persoanele validate în temeiul
Legii nr.18/1991 la anexa nr.2b, punerile în posesie se vor efectua
după finalizarea tuturor reconstituirilor la nivelul UAT Comuna
Miroslava. Abia mai apoi se vor face constituirile!

Puneri în posesie condiţionate
• Cine a cumpărat drepturi litigioase se alege cu… puncte!
Persoanele care au reconstituit dreptul de proprietate la legile
fondului funciar și au înstrăinat aceste drepturi sub formă de contract de vânzare-cumpărare, cesiune etc., nu mai pot beneficia de
punerea în posesie cu terenul în fizic, ci li se va aplica măsura
compensatorie prin puncte conform art.1 alin.(3) din Legea
nr.165/2013 care prevede: ”În situaţia în care titularul a înstrăinat
drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietăţii, singura măsură reparatorie care se acordă este compensarea
prin puncte (…)

Anunţ public!
În cadrul şedinţei de lucru din data de 13 aprilie 2016 a
Comisiei de Fond Funciar Miroslava, s-a aprobat programul
cu publicul, a biroului de cadastru – pe linie de fond funciar.
Acesta va fi zilnic între orele 8 – 11. Punerile în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate, pentru pesoanele beneficiare
a unui drept de proprietate obţinut prin constituire (Anexa
2b), în temeiul legilor de fond funciar, se vor efectua după
finalizarea emiterii titlurilor de proprietate pentru persoanele
cărora le-au fost preluate terenurile, în mod abuziv de regimul
comunist (reconstituiri).

Având în vedere că legea nu permite ca la o secţie de votare să fie arondaţi mai mult de 2.000 de alegători, o
parte dintre alegătorii care domiciliază
în Valea Adâncă Nouă şi votau la
magazinul de mobilă Tofan au fost
arondaţi la secţia de votare din Valea
Adâncă Veche, la grădiniţă. În consecinţă redistribuirea alegătorilor pe cele
două secţii de votare din localitatea
Valea Adâncă a fost făcută astfel:
Secția de votare nr.519 - cu sediul
în incinta Grădiniței cu program normal – Valea Adâncă, unde îşi pot exercita drepturile electorale 1.424 alegători, cu adresa de domiciliu la următoarele străzi:
• Strada Drenurilor - toate numerele;
• Strada Imașului - toate numerele;
• Strada Pepinierii - toate numerele;
• Strada Pomilor - toate numerele;
• Strada Școlii - toate numerele;
• Strada Sub Coșere - toate numerele;
• Strada Tudor Nicolae - toate numerele;

• Stradela Valea Adâncă - toate numerele;
• Strada Veche - toate numerele;
• Strada Viei - toate numerele;
• Strada Vișinilor - toate numerele;
• Strada Parcului - toate numerele;
• Strada Prunilor - toate numerele;
• Strada Morarilor - toate numerele;
• Strada Mărului - toate numerele;
• Strada Caisului - toate numerele;
• Strada Coșarilor - toate numerele;
• Strada Prof. Constantin Martiniuc
- toate numerele;
• Strada Ioan Joldea Vodă - toate
numerele;
• Strada Iliaș Vodă - toate numerele;
• Strada Livezilor - toate numerele;
• Strada Pajiștei - toate numerele.
Secția de votare nr. 520 – sediul în
Magazin mobilă Tofan, localitatea
Valea Adâncă, unde îşi pot exercita
drepturile electorale 1.877 alegători,
cu adresa de domiciliu la următoarele
străzi:

Măsuri de prevenire a incendiilor
în perioada Sărbătorilor de Paşti
Sărbătoarea Învierii este una dintre
cele mai mari evenimente ale vieţii noastre creştine. În incinta mânăstirilor şi în
biserici se adună, cu acest prilej, în
număr mare, enoriaşi. Din cauza acestor
aglomerări şi în condiţiile utilizării focului deschis sub diferite forme, există riscul producerii de incendii care pot avea
consecinţe foarte grave, atât asupra vieţii
participanţilor, cât şi pentru construcţiile
sau amenajările exploatate pe timpul
ritualurilor sărbătorii religioase.
Iată de ce luarea măsurilor şi respectarea regulilor de prevenire a incendiilor
sunt condiţii esenţiale pentru desfăşurarea manifestărilor religioase în condiţii
de deplină siguranţă. Preoţii şi personalul din mânăstiri, pe de o parte şi cetăţenii participanţi, pe de altă parte, sunt persoanele care trebuie să asigure aceste
condiţii de siguranţă împotriva unor evenimente cu consecinţe posibile foarte
grave.

Pompierii reamintesc tuturor persoanelor implicate în desfăşurarea manifestărilor că trebuie să cunoască şi să aplice următoarele măsuri de apărare împotriva incendiilor:
• Limitarea accesului credincioşilor în
incintă peste capacitatea bisericii, în scopul evitării producerii panicii în caz de
accidente;
• Confecţionarea unor stative metalice
pentru depunerea lumânărilor aprinse şi
amplasarea acestora la distanţe corespunzătoare faţă de elementele combustibile
din construcţia bisericii;
• Stingerea lumânărilor la terminarea
slujbei religioase şi depunerea lor în afara
bisericii, în locuri special amenajate;
• Supravegherea permanentă de către o
persoană special desemnată a zonelor în
care se folosesc surse de foc deschis, a
altor mijloace de încălzire, pe toata durata
funcţionării lor, stingerea focurilor ori
scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice şi de încălzit, înainte de părăsirea şi

• Strada Alexandru Cornea Vodă toate numerele;
• Strada Atelierului - toate numerele;
• Strada Bazei - toate numerele;
• Strada Cicoarei - toate numerele;
• Strada Cornești - toate numerele;
• Strada Costea Vodă - toate numerele;
• Strada Debarcaderului - toate numerele;
• Strada Despot Vodă - toate numerele;
• Strada Ezăreni - toate numerele;
• Strada Fabricii - toate numerele;
• Strada Florilor - toate numerele;
• Strada Iazului - toate numerele;
• Strada Îngustă - toate numerele;
• Strada Iuga Vodă - toate numerele;
• Strada Lațcu Vodă - toate numerele;
• Strada Nucilor - toate numerele;
• Strada Principală - toate numerele;
• Strada Salciei - toate numerele;
• Strada Vasile Băcăuanu - toate numerele.

încuierea bisericii;
• Interzicerea depozitării materialelor
combustibile în poduri şi balcoane şi amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru
păstrarea lor;
• Verificarea înaintea manifestărilor cu
public numeros de către personal specializat a instalaţiilor electrice şi de paratrăsnet,
precum şi a coşurilor de evacuare a fumului;
• Dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi menţinerea acestora în stare de funcţionare;
• Marcarea vizibilă a ieşirilor şi menţinerea liberă a acestora pentru evitarea producerii de accidente;
• Aducerea la cunoştinţa enoriaşilor, la
începutul şi pe timpul desfăşurării slujbelor religioase, a măsurilor de protecţie antiincendiu specifice, îndeosebi a celor privind utilizarea focului deschis şi evitarea
supraaglomerărilor;
• Aplicarea imediată şi cu hotărâre, în
faza incipientă, a măsurilor de lichidare a
oricăror începuturi de incendiu izbucnite
în zonă.
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Reîmpădurire pe coasta din Dancaş
La sfârşitul lunii martie,
circa 8.000 de puieţi de salcâm au fost replantaţi pe
coasta din Dancaş, exact pe
acelaşi amplasament pe
care s-au făcut plantări anul
trecut, în cadrul proiectului
„Controlul Integrat al
Poulării cu Nutrienţi”, pentru care Primăria Miroslava
a primit finanţare. „După
cum ştim cu toţii, anul trecut a fost unul foarte secetos şi din această cauză mai
nimic din ce am plantat nu
s-a prins. Sperăm ca anul
acesta să fie unul mai bun”,
a
declarat
Corina
Darabană, consilier în
cadrul Compartimentului
Ecologic al Primăriei
Miroslava.

Plantările s-au făcut – ca
şi anul trecut – cu voluntari, precum şi cu beneficiari ai Venitului Minim
Garantat
(la
Legea
416/2001) care au prestat
muncă în folosul comunităţii.
Tei şi pini pe marginea
drumurilor publice
Fiind demarat deja programul de curăţenie şi
înfrumuseţare urbană specific sezonului de primăvară, Primăria Miroslava a
dispus achiziţionarea a 80
puieţi de tei şi 20 puieţi de
pini de la Ocolul Silvic
Ciurea. Pomii vor fi plantaţi de-a lungul DJ 248A.

„Profit de acest prilej pentru a face apel la bunul simţ
al cetăţenilor şi să ne sesizeze cazurile de vandalism,
pentru că şi în anii trecuţi
mulţi dintre copăceii pe
care i-am plantat în centrul
comunei au fost rupţi”, a
mai atenţionat Corina
Darabană.

Remorca pentru deşeuri vegetale şi-a demonstrat utilitatea
• S-au rărit incendiile
de vegetaţie
Remorca pentru colectarea resturilor vegetale începe să-şi probeze utilitatea.
Chiar dacă au mai fost
unele situaţii de blocaje în
utilizarea acesteia, lumea
nu a mai făcut foc în ogradă iar acest lucru s-a făcut
simţit la nivelul întregii
comune, rărindu-se semnificativ cazurile de incendii
de vegetaţie. „A fost un
efort mare, pentru că toţi şiau făcut curăţenie cam în

Subvenţii
de la APIA
În perioada 1 martie
– 15 mai, la Registrul
Agricol din cadrul
Primăriei Miroslava,
se pot depune cererile
pentru acordarea subvenţiilor de la APIA.
Cererile trebuie însoţite obligatoriu de copii
după actele de proprietate de pe terenurile agricole care fac
obiectul subvenţiei.
După data de 15 mai
se pot depune în continuare cereri pentru o
perioadă de încă trei
săptămâni dar cu plata
unor penalităţi, care
variază în funcţie de
valoarea subvenţiei.

aceeaşi perioadă. Volumul
de crengi şi resturi vegetale
adunate a fost uriaş, mult
peste ce ne aşteptam noi,
dar e mai bine decât să ne
expunem la incendii”, apreciază Corina Darabană,
consilier al Compartimentului Ecologic al Primăriei
Miroslava.
Autoritatea publică locală pune remorca la dispoziţia cetăţenilor gratuit, în
săptămânile pare. Această
remorcă se deplasează în
acelaşi timp cu utilajul de
colectare a gunoiului
menajer iar responsabilita-

tea încărcării resturilor
vegetale în remorcă le
aparţine
beneficiarilor.
Rugămintea autorităţilor e
ca aceste resturi vegetale să
nu fie scoase în stradă pentru a nu încurca circulaţia.
Cei care nu au răbdare să
aştepte remorca, la fel de
bine pot duce crengile şi
resturile vegetale, direct, la
oricare dintre cele nouă
platforme amenajate special, în Uricani şi Balciu,
care le vor prelua gratuit,
spre depozitare şi compostare.

Rupere de nori în Brătuleni şi Uricani
• Solicitată să intervină,
Primăria a trimis oameni şi
utilaje la faţa locului
Noaptea de 14 spre 15 aprilie
a fost una de coşmar pentru
locuitorii din Brătuleni, care sau trezit pe nepusă masă că mai
multe anexe le-au fost luate de
ape iar alţii s-au trezit, pur şi
simplu, cu apa în casă. Din
cauza ploii – a fost o rupere de
nori deasupra Iaşului şi a
Miroslavei – apa scursă de pe
versanţi s-a adunat în pârâul
Pieptănari care, transformat în
torent, a luat cu sine tot ce a
găsit în cale: garduri, coteţe de
păsări, unelte de grădinărit şi
multă, foarte multă mizerie.
Sesizată
să
intervină,
Primăria Miroslava a activat
comisia special desemnată pentru situaţii de acest gen şi a
intervenit la faţa locului, cu
oameni şi utilaje. „A fost o
noapte dificilă, mai ales că ne-

au venit sesizări de peste tot din
comună, în mod special din
Brătuleni şi Uricani. Am verificat fiecare situaţie în parte şi
acolo unde a fost nevoie am dat
cât o mână de ajutor”, a declarat primarul Dan Niţă.
Până spre dimineaţă, utilajele Primăriei au adunat toate
gunoaiele strânse sub podul de
peste pârâul Pieptănari, apoi au
curăţat intersecţia de nămolul
adunat. „Sper ca după această
experienţă nedorită cetăţenii să
înţeleagă că nu e bine să-şi con-

struiască acareturile pe oriunde,
mai ales prin locurile pe unde
trece apa. Din cauza acestor
resturi adunate sub pod, apa a
dat pe dinafară şi a inundat curţile oamenilor din apropiere.
Slavă Domnului, că au fost
doar pagube minore”, a remarcat, la rândul său, viceprimarul
Vasile Bulbaşa.
La Uricani, o situaţie aproape similară s-a petrecut în zona

bazei sportive. Apa de pe versant s-a scurs în vale şi a
umplut curţile oamenilor care
s-au trezit cu apa în casă. Şanţurile de dren, cu o capacitate
mult sub volumul de apă din
acea noapte, nu au mai făcut
faţă. Pentru a degaja calea de
acces şi a face loc apelor, utilajele primăriei au lucrat toată
noapte la decolmatat şanţurile
de dren.
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Acasă lei, afară mieluşei!
• Ştiinţa Miroslava a pierdut la
limită deplasarea de la Sfântu
Gheorghe din 10 aprilie, la scor
2-1 (1-0), cu Sepsi OSK, într-un
meci în care liderul Seriei 1 (şi
probabil viitoarea campioană) a
speculat două erori în apărarea
noastră, înregistrând în finalul
primei părţi cel puţin patru
situaţii importante
Unicul nostru gol a venit din partea căpitanului Andrei Săriţanu
(77′). Miroslava a evoluat în inferioritate numerică din minutul 60, după
ce Adrian Ilie a primit direct cartonaş roşu pentru “fault în postura de
penultim apărător” (justificarea
arbitrului de centru).
Partida de la Sfântu Gheorghe a
debutat cu o situaţie de poartă a oaspeţilor. Talpan a primit bine în
banda dreaptă şi a fost foarte aproape să îl pună în valoare pe
Crengăniş, care a apărut în 6 metri şi
a reluat imprecis cu capul.
După primul sfert de oră, Sepsi a
început să pună stăpânire pe teren şi
nu a mai lipsit mult timp până la
prima lovitură a formaţiei din
Sfântu Gheorghe. Dragoş Huiban
(20′) a deschis scorul în urma unui
ricoşeu nefericit, la o intrare prin
alunecare a lui George Maxim.
Mingea a ajuns la Huiban, care a trimis în plasă printr-un şut la firul ierbii.

Răspunsul nostru nu a întârziat
să vină. Strungariu a urcat în atac la
următoarea acţiune ofensivă a Ştiinţei şi aproape că i-a dat peste cap
mâna portarului, cu un şut violent,
de la semidistanţă. Prvulovic a apărat bine însă colţul scurt, iar tabela a
rămas neschimbată.
Ultimele zece minute ale reprizei, în schimb, au reprezentat un
real calvar pentru Ştiinţa Miroslava.
Noroc cu portarul Cosmin
Bîrlădeanu, care a preluat rolul de
Spiderman şi a zburat dintr-un colţ
în altul al porţii pentru a ţine echipa
în joc. La singura eroare de apreciere a traiectoriei balonului,
Strungariu (35′) a rămas punct fix
pe linia porţii şi a respins mingea de
2-0. Fulop (40′), Damian (41′) şi
Veress (43′) l-au făcut “mare” pe

Mărţişoare şahiste pentru
copii din Miroslava

• Cupa Mărţişorului s-a
desfăşurat la Belceşti şi s-a
bucurat de prezenţa
preşedintelui Federaţiei
Române de Şah, Sorin
Iacoban
Sâmbătă, 2 aprilie, Şcoala
Gimnazială Satu Nou din
Belceşti a găzduit cea de a IVa ediţie a Concursului
Judeţean “Cupa Mărţişorului”
la Şah. De menţionat că la festivitatea de deschidere au fost
prezenţi
preşedintele
Federaţiei Române de Şah
Sorin Iacoban, precum şi Vlad
Ungureanu,
preşedintele
Comisiei Naţionale “Şahul în
Şcoală”.
La concurs au participat
105 din copii din mediul rural
iar cei mai buni au primit
diplome, cupe, medalii şi premii în bani. Premiile au fost
acordate de Primăria Belceşti,
precum şi de sponsorii locali.

Elevii din clasele 1- 8 care
au participat la această competiţie aparţin următorelor
unităţi de învăţământ gimnazial: Şcoala Popeşti, Şcoala
“Constantin Langa” din
Miroslava, Şcoala Cogeasca
(Leţcani), Şcoala Ruşi, Şcoala
Munteni, Şcoala Satu Nou,
Şcoala Erbiceni, Liceul “V.M.
Craiu” Belceşti, Şcoala
Cotnari, Şcoala Brăeşti, Şcoala Coarnele Caprei, Şcoala
Valea Oilor (Bălţaţi).
Copiii din Miroslava s-au
aflat printre premianţi, astfel:
• La categoria băieţi cl. I –
IV Lorenzo Lupu a câştigat
locul I iar Nicu Moroşanu a
obţinut menţiune.
• La băieţi cl. V – VIII,
Andrei Donici - deşi este abia
în clasa a II-a, a câştigat turneul cu 5 din 5, iar Remus
Buchilă a avut un comportament meritoriu.
Prof. Apostol Alin,
instructor Apostol Nicoleta

titularul de drept din poarta
Miroslavei.
Din păcate, ocaziile din finalul
primei părţi au fost răzbunate imediat după revenirea de la cabine. Ilie
Talpan a pierdut uşor o minge în
apropierea careului, Ţepeş a interceptat şi l-a sancţionat pe
Bîrlădeanu printr-o execuţie imparabilă.
Antrenorul Dănuţ Munteanu a
tras cu gloanţe oarbe de pe bancă, în
condiţiile în care niciun jucător de
rezervă nu a avut randamentul
aşteptat. Răzvan Loghin, Alexandru
Izmană, Lucian Odagieru şi Adrian
Amarinei nu au produs schimbarea
de atitudine de care avea nevoie
Miroslava pentru a se agăţa de
Sepsi.
Remarcăm condiţiile de desfăşurare a acestui derby al Seriei 1: ospitalitate, gazon excelent şi o atmosferă fantastică în tribune, cum rar se
poate vedea pe stadioanele din
România.
Sepsi OSK: Prvulovic – Ţepeş,
Mihăeş, Damian, Denev, Mitra,
Stîngă, Huiban, Neculai, Fulop şi
Veress.
Rezerve: Nagy, Mihai, Tanko,
Babei, Dushkaj, Andrei Alexandru
şi Sergiu Brujan.
Ştiinţa Miroslava: Bîrlădeanu –
Săriţanu, Adi Ilie, Strungariu,
Panţiru (R. Loghin 29′, L. Odagieru
62′), Talpan (Ad. Amarinei 77),
Buhuşi,
Iordache,
Maxim,
Crengăniş şi Sasu (Al. Izmana 46′).

Rezerve neutilizate: Ionescu, P.
Chetroşanu şi Ciortan.
Partida a fost oficiată la centru de
Cristina Dorcioman, asistată la cele
două margini de Ciuciu Andrei şi
Marin Nicuşor.
Dănuţ Munteanu: “Ne-am dorit
să facem o surpriză plăcuta la
Sfântu Gheorghe, însă nu am reuşit,
din păcate. Nu trebuie să facem o
tragedie, fiecare meci are deznodământul lui, dar jucătorii mei trebuie
să constientizeze că nu putem juca
meciurile numai acasă. Ca să vii cu
puncte din deplasare, trebuie să ai o
atitudine de învingător, ceea ce nu
am avut noi la acest meci. Punctele
şi banii în deplasare se câştigă cu
multă dăruire. Jucătorii tineri m-au
dezamăgit la acest joc, trebuie să
înţeleagă diferenţa de la juniori la

seniori. Chiar şi în aceste condiţii,
nu pot să nu îi remarc pe Bîrlădeanu
şi pe căpitanul Săriţanu”.
Daniel Acatrinei: “Am asistat la
o victorie meritată a gazdelor, pe
fondul unui joc cenuşiu practicat de
echipa noastră, lipsit de nuanţe.
Prestaţie inexplicabil de modestă a
fotbaliştilor noştri… Se pare că ne
confruntăm cu aceeaşi meteahnă din
campionatul trecut: CLACĂM ÎN
JOCURILE CU MIZĂ. S-au purtat
numeroase discuţii pe această temă,
însă problema persistă. Am încredere în continuare că vom redresa
situaţia şi putem încheia sezonul pe
podium, deşi echipa m-a dezamăgit
crunt în acest joc important, atât
pentru club, cât şi pentru viitorul ei
fotbalistic”.
Ioan Tărâţă (stiintamiroslava.ro)

Performanţe frumoase la Qwan ki Do
• Doi copii medaliaţi cu
argint, din Miroslava
În perioda 5-6 martie, la
Roman (Neamţ), a avut loc
Campionatul Naţional de Qwan ki
Do – Copii. Au participat 502
sportivi cu
vârste cuprinse între 4 şi 12 ani
(24 de cluburi, 16 oraşe, 11
județe, 24 categorii tehnice şi 10
de lupte). Clubul Sportiv „Manh
Su Tu” – afiliat la Asociaţia
Sportivă Ştiinţa Miroslava – a
obţinut două medalii de argint şi 4
de bronz.
La probele tehnice, s-au remarcat:
• Ioanichie Andrei – locul 2
(locuitor al comunei Miroslava);
• Adumitroaie Raisa – locul 2;
• Curea Ştefan – locul 3.

La probele de lupte pe echipe
s-au remarcat:
• Ioanichie Andrei, Matache
David şi Chira Vlad – locul 3;
• Pruteanu Matei, Şuhan
Cristian – locul 3;

• Rusu Maria Bianca (locuitor
al
comunei
Miroslava),
Adumitroaie Raisa – locul 2.
Felicitari copiilor şi părinţilor, deopotrivă!

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 armonioasă, dezvoltarea mentală, disciplinarea şi educarea copiilor, practicarea 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

