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Potrivit ultimelor statistici întocmite de MDRAP, comuna Miroslava din judeţul Iaşi
este comuna cu cele mai mari venituri din ţară realizate în anul 2015 - 56,2 milioane
lei. Pe locul doi s-a aflat Chiajna, primăria care ocupa prima poziţie în 2014; anul tre-
cut, Chiajna a avut venituri de 55 milioane lei. La fel, potrivit execuţiei bugetare din
2015, Primăria Dragomireşti din judeţul Ilfov ocupă locul trei; urmează comuna
Lumina din Constanţa, cu venituri totale în 2015 de 41,3 milioane de lei, Floreşti din
Cluj, comuna Cumpăna din Constanţa, Ariceşti din Prahova, Valu lui Traian din
Constanţa, Dumbrăviţa şi Giroc din Timiş. La polul opus, comuna Necşeşti din judeţul
Teleorman este cea mai săracă unitate administrativă din România, din cei 1.300
locuitori rămaşi 1.000 fiind pensionari.

Acest lucru a făcut să vuiască presa locală şi naţională, desprinzându-se întrebarea
firească: „cum se face că Miroslava a ajuns să fie cea mai bogată comună din
România?”. 

AMĂNUNTE PE ACEST SUBIECT CITIŢI ÎN PAGINILE 6 – 9!

Cum a ajuns Miroslava cea mai
bogată comună din România?

MesagerulGRATUIT

Poliţia Locală Miroslava  Tel.: 0751-251.513

În luna mai au început lucrările de
extindere a reţelei de canalizare din Miroslava
sat, în strada Pădurii, strada Colonel
Constantin Langa (partea stângă şi dreapta, de
la „Doi Paşi”, până la staţia de autobuz de la
Ion Prisecaru) şi strada Constantin
Mavrocordat.

„Îi invităm pe toţi locuitorii de la adresele
menţionate, să-şi facă branşamentele acum, că
e mai ieftin. Dacă apucăm să turnăm asfalt
acolo, nu vom permite spargerea drumului
recent modernizat. Cei care vor dori să se
branşeze ulterior la reţea vor trebui să facă
subtraversări iar acest tip de lucrări e mult mai
scump decât săpătura clasică pe care o pot face
acum”, a menţionat ing. Violeta Iftimie, şefa

compartimentului de investiţii din cadrul
Primăriei Miroslava.

Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de
autoritatea locală, în luna mai se mai fac
extinderi la reţeaua de canalizare pe străzile:
Pepinierei (Valea Adâncă), strada Viei (Valea
Adâncă) şi Ion Vodă cel Viteaz (Miroslava).

Lucrări de canalizare în luna mai

ISSN 2457-8924

• Redistribuiri de alegători în secţiile de
votare din Valea Adâncă

Ca urmare a unor verificări efectuate în
Registrul Electoral privind lista de alegători de
la nivelul UAT Comuna Miroslava, s-a
constatat că, în cadrul secției de votare nr. 523
(Valea Adâncă-Nouă), organizată pentru ale-
gerile locale din data de 05 iunie 2016, sunt
înregistrați 2.087 de alegători, astfel
depășindu-se numărul de 2.000 de alegători
prevăzut de lege iar în cadrul secției de votare
nr. 522 (Valea Adâncă-Veche) sunt înregistrați
1.197 alegători. 

Acest lucru a impus modificarea delimitării
secţiilor de votare din această localitate prin
suplimentarea numărului de străzi pentru
Secția de votare nr. 522 (Valea Adâncă Veche
– Grădiniţă) și redistribuirea alegătorilor de la

secția de votare nr. 523 (Valea Adâncă Nouă –
magazin mobilă Tofan) la secția mai sus
menționată.

Ca rezultat al noilor reglementări, la Secția
de votare nr. 522 vor vota 1.424 alegători, iar
la Secția de votare nr. 523 vor vota 1.877
alegători.

Prin urmare, alegătorii din Valea Adâncă
Nouă, care au domiciliul pe străzile Parcului,
Prunilor, Morarilor, Mărului, Caisului,
Coșarilor, Prof. Constantin Martiniuc, Ioan
Joldea Vodă, Iliaș Vodă, Livezilor, Pajiștei - nu
vor mai vota la Magazinul de mobilă Tofan, ci
vor trebui să voteze la Grădiniţa din Valea
Adâncă Veche!

Detalii despre distribuţia alegătorilor pe
secţii de votare în comuna Miroslava citiţi
în pagina 12!

Anunţ important!

Miroslava - obiect de studiu peste Prut

O importantă delegație de 32 persoane, formată din primari, secretari, directori de
bănci, reprezentanți ai societății civile și personal de specialitate din cadrul primăriilor
din raioanele Fălești și Ungheni (Republica Moldova) a fost prezentă în perioada 27 – 29
mai în Miroslava. Scopul vizitei a fost unul de documentare asupra modului în care sunt
administrate comunele din România și identificarea unor posibilități de colaborare pe
proiecte comune. Delegația moldoveană a fost primită de primarul Dan Niță, care a făcut
o prezentare detaliată a comunei și a oportunităților pe care le prezintă aceasta în plan
economic, social și cultural. Oaspeții au mai vizitat, Centrul de Informare Turistică,
Palatul Sturdza, Liceul Agricol și principalele obiective economice din zonă. Amănunte
pe acest subiect vom prezenta în ediția viitoare a publicației Mesagerul.
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În şedinţa de lucru ordinară, din 28
aprilie 2016, Consiliul Local al comu-
nei Miroslava a dezbătut, votat şi apro-
bat următoarele normative locale:

• Hotărâre privind îndreptarea erorii
materiale strecurată în conținutul H.CL.
Miroslava nr.62/31.03.2016;

• Hotărâre privind aprobarea actului
adiţional nr.14 la Actul Constitutiv al
Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă
Canal  Iaşi – ARSACIS;

• Hotărâre privind  alegerea preşedinte-
lui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai,
iunie 2016;

• Hotărâre privind îndreptarea erorii
materiale strecurată în conținutul HCL
Miroslava nr. 32/26.02.2016;

• Hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie publică deschisă, a terenului  în
suprafaţă de  713  mp,  aparținând dome-
niului privat al comunei Miroslava, situat
în sat Miroslava, Cvartal 13, Cc 585/1/3,
pentru construire centru medical cu
ambulatoriu clinic și internări de zi pentru
diferite specialități medicale;

• Hotărâre privind avizarea Planului
Urbanistic Zonal pentru terenul situat în
T62, P1/1/2/7 (2878/2/7/1/2/7), NC
1510/1/2/7, 1/1/2/8(2878/2/7/1/2/8), NC
1510/1/2/8, 1/1/2/9 (2878/2/7/1/2/9), NC
1510/1/2/9,  având suprafaţa de 3700
m.p., extravilan comuna Miroslava, con-
form P.U.G. extins  al comunei beneficiar
- CRĂCIUN MIHAI ȘI VICTORIA;

• Hotărâre privind avizarea Planului
Urbanistic Zonal pentru terenul situat în
T62, P1/1/2/1(2878/2/7/1/2/1), NC
1510/1/2/1, având suprafaţa de 3000 m.p.,
extravilan comuna Miroslava, conform
P.U.G. extins  al comunei beneficiar –
Crăciun Mihai şi Victoria;

• Hotărâre privind  scoaterea din func-
ţiune în vederea casării şi valorificării
unor mijloace fixe - utilaje din patrimo-
niul UAT comuna Miroslava;

• Hotărâre privind repartizarea profitu-
lui contabil al  S.C. Servicii Publice
S.R.L. rămas după deducerea impozitului
pe profit pentru perioada 2011-2015;

• Hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie publică deschisă, a terenului  în
suprafaţă de 131.909 mp,  aparținând
domeniului privat al comunei Miroslava,
situat în extravilan comuna Miroslava -
zona Valea Ursului, T51 și T54, parcelele
N:2485/31, 2407/30, 2408/30, 2409/30,
2410/30, NC 80448, NC 80394, pentru
cultivare plante medicinale și aromatice;

• Hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie publică deschisă a terenului  în
suprafaţă de  3157 mp, situat în intravilan
sat Valea Adâncă, NC 80351, aparținând
domeniului privat al comunei pentru
construire locuință și pentru folosință
agricolă;

• Hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Miroslava în anul 2016.

În şedinţa de lucru ordinară, din 19
mai 2016, Consiliul Local al comunei
Miroslava a dezbătut, votat şi aprobat
următoarele normative locale:

• Hotărâre privind actualizarea delimi-
tării administrativ-teritorială între satul
Ciurbești și satul Horpaz din comuna
Miroslava;

• Hotărâre privind acordarea sumei de
3.500 lei către Asociaţia Nutrigrup Iaşi
pentru sprijinirea proiectului „Şezătorile
Traista cu sănătate”  în unităţile de învă-
ţământ din comuna Miroslava;

• Hotărâre privind preluarea de către
comuna Miroslava a unor clădiri cu
destinație „școli” ce au fost date în
administrare unităților de învățământ de
pe raza comunei Miroslava și care sunt
într-un stadiu avansat de degradare;

• Hotărâre privind modalitatea de
identificare a beneficiarilor de stimulent
educațional  conform Legii nr.248/2015
la nivelul comunei Miroslava;

• Hotărâre privind implementarea pro-
iectului „Modernizare drumuri de acces
agricol în comuna Miroslava, judeţul
Iaşi”;

• Hotărâre privind necesitatea și opor-
tunitatea aprobării documentaţiei tehnico
– economice, faza documentaţie de avi-
zare a lucrărilor de intervenţii (DALI),
pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare drumuri de acces agricol în
comuna Miroslava, judeţul Iaşi”;

• Hotărâre privind acordarea mandatu-
lui special reprezentantului asociatului –
comuna Miroslava, județul Iași, în vede-
rea exprimării votului în AGA ARSACIS
cu privire la cererea de aderare a
Comunei Cordun - județul Neamț, la
Asociația Regională a Serviciilor de Apă
Canal Iași – ARSACIS.

• Hotărâre privind aprobarea contrac-
tării de servicii de proiectare în vederea
elaborării proiectului: ,,Regularizarea
circulației pe drumurile comunale prin
montarea de limitatoare de viteză și

șicane, în Comuna Miroslava, Județul
Iași”;

• Hotărâre privind modificarea
Inventarului Domeniului Privat al
Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, în
sensul radierii pozițiilor nr.186 și nr.187
din inventar;

• Hotărâre privind modificarea
Inventarului Domeniului Public al
Comunei Miroslava, în sensul înscrierii
în inventar a terenului în suprafață de
183 mp situat în T11 parcela A252/1/5/6
și a terenului în suprafață de 71 mp situat
în T56 parcela CC 2596/200;

• Hotărâre privind darea în administra-
re şi exploatare către S.C. APA VITAL
S.A. a terenurilor pe care sunt amplasate
obiective ale sistemului de alimentare cu
apă în comuna Miroslava;

• Hotărâre privind modificarea obiec-
tului contractului de concesiune nr.
9266/26.04.2013 încheiat între comuna
Miroslava şi domnul Cufner Claudiu, ca
urmare a renunțării concesionarului la
suprafața de 384 mp;

• Hotărâre privind aprobarea indicato-
rilor tehnico-economici pe amplasamen-
tele nou propuse spre realizare în cadrul
contractului subsecvent de lucrări nr.
2/2016;

• Hotărâre privind avizarea Planului
Urbanistic Zonal pentru terenul situat în
intravilan comuna Miroslava, T58 P1
CC, NC 6090, având suprafața de 4.607
mp, în vederea construirii unei locuințe
colective și dotări aferente, beneficiar
S.C. VEXEF S.R.L.;

• Hotărâre privind aprobarea tarifului
orar pentru autoutilitara N1 Citroen
Jumper achiziționată de către comuna
Miroslava în anul 2016. 

• Hotărâre privind aprobarea
concesionării prin licitație publică des-
chisă a terenului agricol în suprafață de
29.8583 ha, aparținând domeniului
public al comunei Miroslava de către
persoanele fizice și/sau juridice  interesa-
te pentru exploatare agricolă.

Date de la starea civilă

În perioada 21 aprilie – 23 mai 2016, Oficiul de
Stare Civilă al Primăriei Miroslava a înregistrat
următoarele:

Căsătorii
• Cucuteanu Pavel Cătălin, cu Petru Andreea;
• Ignat Alexandru, cu Vrînceanu Teodora
Nicoleta;
• Andrei Gheorghiţă, cu Frunză Oana Andreea;
• Palade Adrian, cu Pavel Iuliana;
• Gugulică Ştefănuţ, cu Cioacă Ramona;

• Prisecaru Vlăduţ Marius, cu Scripcaru
Mădălina Elena.
Primăria comunei Miroslava le urează noilor
familii „casă de piatră”!

Naşteri/Transcrieri (copii născuţi în străinăta-
te, din părinţi cu domiciliul stabil în Miroslava)
• Hanganu Cosmina Elena (1 mai 2016, Valea
Adâncă);
• Iorga Alesia (2 august 2014, Olanda);
• Toma Sophie Gaia Ioana (27 februarie 2016,
Italia);
• Radu Panainte Damian Marin (13 martie
2015, Cipru);

• Avram David (2 februarie 2013, Italia).

Decese
• Ciuntu Ana (77 ani, Horpaz);
• Cazacu Mihai (55 ani, Horpaz);
• Moraru Ştefan (77 ani, Miroslava);
• Acasandrei Mihai (62 ani, Iaşi);
• Robu Natalia (78 ani, Ciurbeşti);
• Goriac Mihai (76 ani, Bacău);
• Ivănuţă Elena (59 ani, Voroveşti);
Radu Elena (93 ani, Horpaz).
Primăria comunei Miroslava le adresează
sincere condoleanţe familiilor îndurerate!

Normative ale Consiliului Local
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SC GAZMIR IAŞI SRL
furnizor şi distribuitor de gaze

naturale - angajează:
- sudori autogen(oxiacetilenică);
- instalatori sanitare şi termice;
- muncitori necalificaţi;
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.

Anunţ public!
Concesionări teren

Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează lici-
taţie publică deschisă în data de 14.06.2016, orele
10.00, pentru  concesionare  teren arabil in suprafaţă
de 28.8700 ha distribuit astfel :

• 9,3700 ha în T8
• 2,0000 ha în T8
• 3,0000 ha în T5, T6
• 8,0000 ha în T46
• 6,5000 ha în T6
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:
14.06.2016, orele 09.00.

SC TESS INDUSTRIE SA - punct de lucru
Miroslava angajează urgent pe perioadă nedeter-
minată:

* operatori presă
* operatori bandă
* ambalatori
* vopsitori industriali
* muncitori necalificaţi
Oferim: bonuri de masă, transport sau decontarea

transportului. Informaţii la 0752.015.961 sau resur-
seumane@tessindustrie.ro.

Puteţi depune CV - ul dumneavoastră direct la
sediul firmei TESS INDUSTRIE: str. Principală 68,
Miroslava, Iaşi sau la departamentul de resurse
umane: Aurel Vlaicu, nr.77, Iaşi.

Vă aşteptăm în echipa noastră!

Anunţuri
• 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, anga-
jează menajeră şi ospătar cu experienţă. Detalii
la tel.: 0743-966.908.

• Persoană fizică, vând maşină DACIA
papuc – 5 persoane. Vicol Petru, Horpaz, tele-
fon: 0742-697.243.

• Arendez 10.500 mp teren – fâneaţă, în
Valea Ursului (lângă biserică). Telefon
0745.914.122.

Diplome de 
calificare 
fără curs 
autorizate ANC şi 
recunoscute UE

Pentru următoarele cate-
gorii: 
• zidar
• pietrar
• tencuitor
• izolator termic
• zugrav
• electrician în construcţii 
• instalator sanitar – gaze 
• lăcătuş mecanic
• tâmplar universal
• dulgher
• montator termopan
• lucrător în comerţ
• administrator pensiune
• cameristă

• confecţioner textile
• agent de curăţenie
• infirmieră/îngrijire
bătrâni
• frizer/coafor
• manichiurist/pedichiu-
rist
• agricultor
• tractorist
• lucrător creşterea ani-
malelor
• brutar
• măcelar
• cofetar/patiser
Pentru mai multe detalii
puteţi accesa site-ul nos-
tru www.diplomedecali-
ficare.ro sau să ne con-
tactaţi la telefon
0757.411.759 sau
0743.882.445. Pentru cei
cu experienţă în muncă şi
fără calificare!



Trăgând linie, se poate
spune că mandatul 2012 –
2016 a fost pentru comuna
Miroslava unul foarte bogat,
cu investiţii masive în
infrastructura tuturor satelor
componente. S-au făcut
asfaltări, au fost extinse
reţelele de apă potabilă şi
canalizare, pe fondul unei
dezvoltări demografice fără
precedent. Drumuri pe care
mai ieri nu se putea circula
din cauza noroiului astăzi
sunt asfaltate integral şi pe
ele se poate circula civilizat. 

Oficial, comuna Miros -
lava este cea mai mare comu-
nă din judeţul Iaşi şi una din-
tre cele mai mari la nivel
naţional şi ar deţine o pupula-
ţie de circa 15.600 persoane.
În realitate numărul de per-
soane rezidente în comuna
Miroslava este mult mai

mare, în zonă stabilindu-se
tot mai multe persoane din
Iaşi, care nu au mai apucat să-
şi facă buletin de Miroslava. 

Creşterea demografică a
comunei Miroslava conti-
nuă într-un ritm alert
(îndeosebi în localităţile
Miroslava, Horpaz şi Valea
Adâncă), de unde şi multitu-
dinea de probleme specifice
de urbanism şi disciplină în
construcţii, propuse spre
rezolvare pe masa de lucru a
Consiliului Local. O altă
problemă grea, care încă
mai dă dureri de cap autori-
tăţilor locale este gestiona-
rea deşeurilor menajere, dar
uşor-uşor lucururile încep să
intre într-o normalitate. De
bine, de rău, Consiliul Local
împreună cu Primăria
Miroslava a încercat să
găsească pe cât posibil

rezolvare la toate provocări-
le. Cât de bine au reuşit?
Asta se va vedea la alegeri.

„Eu, unul spun că trebu-
rile au mers bine şi foarte
bine. Ştiu că nu le putem
rezolva pe toate şi la fel de
bine ştiu că nu am putut
mulţumi pe toată lumea, dar
dacă tragem linia putem sta
cu fruntea sus. Chiar am
făcut multe. De aceea ţin să
vă mulţumesc tuturor consi-
lierilor din Consiliul Local
pentru efortul depus. Sper
ca în mandatul viitor să fim
cu toţii mai uniţi, să lucrăm
ca şi până acum în favoarea
cetăţenilor noştri, a copiilor
noştri, să lăsăm la o parte
politica şi să facem mai
mult pentru comunitate.
Încă o dată, vă mulţumesc
tuturor”, a declarat primarul
Dan Niţă.

Consiliul Local
Miroslava 2012 - 2016

În mandatul 2012 –
2016, din Consiliul Local au
făcut parte următorii consi-
lieri: 
• Andrian Gh. Neculai
• Apostol Ilie
• Bulbaşa V. Vasile 

• Cojocaru  Gh. Gheorghe 
• Costin C. Ilie 
• Iftimie Gheorghiţă 
• Ilie V. Vasile 
• Lupu A. Radu
• Frunză  Florin 
• Mertic A. Constantin 
• Ioniță Eugenia 
• Popescu Nicolae
• Tanana V. Mihai
• Tunza C. Viorel

• Popa Serafim
• Vicol I. Gheorghe
• Vieru Alexandru Mihael 

Notă: Din această struc-
tură de consilieri a mai făcut
parte şi doctoriţa Anina
Popescu, care a demisionat
din Consiliul Local în urmă
cu două luni, locul ei fiind
preluat de Ioniţă Eugenia.

• La doar câteva zile
de la înfiinţare au
început şi primele
acţiuni

Ideea înfiinţării unei aso-
ciaţii a femeilor din comuna
Miroslava e mai veche, dar
punerea ei în aplicare e de
factură recentă. Asociaţia
Femeilor din Mediul Rural
„Olga Sturdza” a căpătat
personalitate juridică în luna
aprilie a acestui an iar la
sfârşitul lunii aprilie a şi
demarat prima sa acţiune –
distribuirea de ajutoare ali-
mentare şi haine către fami-
lii defavorizate.

După cum o sugerează şi
denumirea, AFMR Olga
Sturdza e o asociaţie non-
profit, care încearcă să
impună o mai bună repre-
zentare a femeilor în viaţa
publică din mediul rural.
Asta implică tot: familie,
educaţie, sănătate, sport,

asistenţă socială, antrepre-
noriat. „După cum se şi
vede, în mediul rural femei-
le nu se bucură de atenţia pe
care o merită şi e păcat pen-
tru că avem multe de spus.
Prin demersul nostru nu ne-
am propus să facem un răz-
boi al sexelor, ci să ne impli-
căm în viaţa comunei cu o
abordare complementară. În

plus, sunt linii de finanţare
pe proiecte europene care se
adresează societăţii civile,
înseosebi femeilor, de care
ar fi păcat să nu profităm.
Invit, cu această ocazie, ca
alături de noi să vină cât mai
multe doamne şi domnişoa-
re din comuna noastră, chiar
şi din comunele vecine, pen-
tru ca împreună să con-

struim cea frumos”, a decla-
rat Simona Gogan, preşedin-
ta Asociaţiei.

Asociaţia Femeilor din
Mediul Rural „Olga
Sturdza” a primit ca sediu
provizoriu un birou în incin-
ta Primăriei Miroslava şi are
8 membre fondatoare: Alice
Simona Gogan (preşedinte),
Maria Mahu (vicepreşedin-
te), Luminiţa Aonofriesei,
Corina Darabană, Daniela
Marcu, Irina Manuela
Nenerică, Laura Albu şi
Maria Bolat.

Ouă roşii, haine şi
jucării  

Prima acţiune demarată
de AFMR Olga Sturdza a
avut loc la sfârşitul lunii
aprilie şi a fost una cu carac-
ter umanitar. Anume, mem-
brele fondatoare au adunat
alimente, haine şi jucării pe
care le-au distribuit unor
copii din Horpaz, proveniţi
din familii cu o situaţie
materială precară. Nu au
fost uitaţi nici bătrânii aflaţi
în situaţie de abandon sau
alte familii nevoiaşe. „Prin
aceste acţiuni, încercăm să
păstrăm un contact mai
apropiat cu persoanele vâr-
stnice – care reprezintă o
categorie socială aflată pe
lista de priorităţi a asociaţiei
noastre. Chiar dacă nu dis-
punem de o bază materială
puternică sperăm ca prin

implicare personală şi con-
tribuţii din partea oricui ar
dori să vină alături de noi să
ne facem viaţa mai uşoară”,
a declarat Simona Gogan,
preşedinta Asociaţiei.
„Acţiunea noastră derulată
în preajma sărbătorilor pas-
cale a fost doar un preambul
al unor proiecte mai ample.
Am încercat să venim în
sprijinul unor familii cu
situaţie materială precară
din Horpaz: copii, femei şi
bătrâni. Am oferit cozonaci,
pască şi ouă pentru înconde-
iat, haine şi jucării”, a deta-
liat la rândul ei Corina
Darabană, membră fonda-
toare a Asociaţiei. 

Screening medical în
Corneşti, Proselnici şi
Voroveşti

O altă acţiune a fost orga-
nizată pe data de 14 mai. La
solicitarea AFMR „Olga
Sturdza”, două echipe de
studenţi voluntari din anii
terminali, membri ai
Societăţii Studenţilor
Medicinişti din Iaşi s-au

deplasat în satele Corneşti,
Proselnici şi Voroveşti şi au
făcut un „screening” pentru
depistarea patologiilor -ana-
lize cardiace, pulmonare şi
ale diabetului. „Am consul-
tat circa 100 de persoane.
Unora le-am recomandat să
consulte medicul curant
pentru a modifica tratamen-
tul existent iar 15 persone au
fost trimise la medicual spe-
cialist, situaţia lor fiind des-
tul de gravă!”, povesteşte
Carmen Maria Bârsan, stu-
dentă în anul V a Facultăţii
de Medicină din Iaşi. La rân-
dul lor, studenţii medicinişti
au fost foarte satisfăcuţi de
acţiune, fiind surprinşi nu
doar de calitatea oamenilor
întâlniţi aici, dar şi de fru-
museţea locurilor. „Suntem
încântaţi că în apropierea
Iaşului sunt zone atât de fru-
moase şi cu o infrastructură
atât de bună! Pentru că e
aproape de noi şi chiar ne
plac locurile, ne propunem
să mai facem şi alte acţiuni
similare”, a declarat Larisa
Miftode, studentă în anul V
a Facultăţii de Medicină din
Iaşi.

„Vă mulţumesc pentru tot 
ce am făcut bine împreună”

Femeile din Miroslava şi-au făcut
asociaţie non-profit

3Administraţie/SocialMesagerul

Titluri de proprietate
neridicate

Persoanele care nu şi-au ridicat încă
titlurile de proprietate sunt rugate să se
prezinte cu cartea de identitate la
Registrul Agricol.

În cazul în care persoana titulară
este decedată, moştenitorii legali sunt

rugaţi să se prezinte cu acte care să
ateste calitatea de moştenitor după
defunct.

Aceste persoane sunt:
Ciobanu Gh. Petru – 0,1 ha;
Morariu A. Vasile – 1,0765 ha;
Cărăuşu Gh. Elena – 1,50 ha;
Borş D. Gheorghe – 0,50 ha;
Timofte Gh. Vasile – 0,83 ha.
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• Prezentă la aniversarea
a 80 de ani de la
înfiinţarea Muzeului
Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti”, comuna
Miroslava a avut stand
propriu, în calitate de
posesoare a distincţiei
„sat cultural al
României”

În urmă cu 80 de ani, pe 17
mai, era inaugurat Muzeul
Satului Românesc, în prezența
conducătorilor ţării şi a celor
mai importante personalităţi de
la acea vreme. Amenajarea
Muzeului Satului a fost  rodul
unor cercetări intense şi a unor
experimente muzeografice de
peste un deceniu, coordonate
de profesorul Dimitrie Gusti,
întemeietor al Şcolii
Sociologice din Bucureşti. 

În Muzeul Satului au fost
ridicate 223 de construcţii (40
de case, 165 anexe gospodă-
reşti, 3 biserici, 15 instalaţii
tehnice şi ateliere meşteşugă-
reşti), după modele originale
din mai multe regiuni rurale ale
României, însumând un inven-
tar de circa 17.000 obiecte. La
momentul actual, muzeul satu-
lui este primul din România ca
număr de vizitatori. 

Miroslava a prezentat
obiecte din patrimoniul
Muzeului Satului
Ciurbeşti

Pe 20 mai a.c., Comuna
Miroslava a fost invitată să par-
ticipe la aniversarea acestei
importante instituţii din
România, numărându-se prin-
tre puţine sate care au avut
şansa de a participa la manifes-
tările desfăşurate în acest an
sub egida Preşedinţiei
României şi a Casei Regale a
României. De altfel, în calitate
de „sat cultural al României”,

comuna Miroslava şi-a putut
amenaja un stand propriu în
care delegaţii noştri au prezen-
tat o parte din patrimoniul exis-
tent deja la Muzeul Satului din
Ciurbeşi: costume tradiţionale
vechi, covoare, obiecte casnice
din lemn şamd. De asemenea,
membrii ansamblului de la
Ciurbeşti au participat şi la
parade ale portului popular iar
după-amiază au fost invitaţi să
susţină un program pe scena
Muzeului. „A fost frumos iar
publicul credem că a fost
impresionat plăcut. Am prezen-
tat şezătoarea de la Ciurbeşti şi
am interpretat melodii specifi-

ce satelor noastre”, povesteşte
prof. Eugenia Stan, conducă-
toarea grupului „Tezaur” din
Ciurbeşti. 

Sute de vizitatori 

Prezenta Miroslavei la ani-
versarea a 80 de ani de la crea-
rea Muzeului Satului a coincis
în mod fericit cu primirea în
urmă cu opt decenii a unei
menţiuni pentru activitatea
bună a căminului cultural. În
acea vreme, cel care oferea dis-
tincţia din partea Casei Regale
a Romaniei era chiar iniţiatorul

Muzeului Satului, adică profe-
sorul Dimitrie Gusti. 

Sute de vizitatori au trecut
pe la gospodăria amenajată de
Miroslava la Muzeul Satului

din Bucureşti iar Paula Popoiu,
directoarea muzeului, a fost
profund impresionată de fru-
museţea exponatelor de prin
părţile noastre. 

Ciurbeştenii au încântat vizitatorii
la Muzeul Naţional al Satului

• Cronica Veche în
dialog cu elevii

În fiecare an, scriitori
importanţi din Iaşi vin la
Miroslava pentru a-şi lansa căr-
ţile şi pentru a discuta cu tinerii
care frecventează instituţiile de
învăţământ din comuna noas-
tră. Anul trecut, criticul literar
Ioan Holban şi-a lansat aici
lucrarea monumentală „Istoria
Literaturii Române. Poezia.
Proza”. Având loc sub egida
revistei Convorbiri Literare,
evenimentul s-a bucurat de pre-
zenţa scriitorilor Horia Zilieru,
Emilian Marcu, Aurel Ştefa-
nachi precum şi a lui Dumitru
Radu Popescu - prozator, dra-
maturg şi academician. 

A fost lansat un nou
număr din Cronica
Veche

Un alt eveniment cultural
din luna mai a acestui an îl con-
stituie lansarea unui nou număr

al revistei culturale Cronica
Veche. Vorbim de o revistă
emblematică nu doar pentru
Iaşi, ci şi pentru lumea cultura-
lă românească. Cu acest prilej,
Mircea Radu Iacoban, Ştefan
Oprea, Mircea Ciubotaru,
Nicolae Panaite, Sofian
Raluca, Grădinariu Mihaela au

vorbit în faţa a peste o sută de
elevi şi profesori de la şcolile
din Miroslava despre Cronica
Veche, dar discuţia a evoluat pe
parcurs şi spre alte teme de
dezbatere precum satul româ-
nesc,  învăţământul la ţară şi
perspectivele tinerilor din
mediul rural. 

„În comuna noastră se edi-
tează două reviste şcolare pre-
cum şi suplimentul lunar
Miroslava Culturală. Întâlnirea
scriitorilor cu tinerii poate fi
considerată o experienţă
importantă pentru elevii noştri.
Sunt convins că unii dintre ei ar
putea ajunge scriitori sau artişti
de prestigiu la nivel naţional.
Avem exemplul lui Dimitrie
Anghel, supranumit şi «poetul
florilor». Figură importantă a
literaturii române. Dimitrie
Anghel este un fiu al satului
Corneşti. Sunt convins că

Miroslava mai are de dat nume
importante pentru literatura
română şi de acum înainte”, a
declarat Ştefan Susai.

„Comuna cu Mir şi
Slavă…”

„Pentru noi, cei de la
Cronica Veche, fiecare vizită
(de lucru) în Miroslava rămâne
o experienţă revelatoare.
Istoria uneori nu se repetă dar,
are resursa de-a inova, încă,
într-o generație următoare.
Comuna cu Mir şi suflu de
Slavă deține toate atuurile şi
șansele de a-și readuce istoria
proprie şi a «vechilor» ei la
viață. Cronicarii se bucură că
pot fi interfaţa acestui feno-
men. Felicitări şi gânduri pozi-
tive”, a spus Raluca Sofian în
numele cronicarilor. La rândul

său, Nicolae Panaite, redactor
şef al revistei de cultură
Cronica Veche, a propus ca
suplimentul Miroslava cultura-
lă să fie parte integrantă a
revistei pe care o conduce.

Scriitorii ieşeni au vizitat
mai apoi Punctul Muzeal
„Dimitrie Anghel” şi muzeul
satului Ciurbeşti, unde ansam-
blul „Tezaur” a oferit oaspeţi-
lor un moment artistic. 

Lansare ediţie Dacia
Literară

Marţi, 7 iunie, orele 10.30 sunt
aşteptaţi la Palatul Sturdza din
Miroslava scriitorii care editeaza
revista Dacia Literară. Va fi pre-
zentat ultimul număr al revistei
care cuprinde şi o anchetă impor-
tantă despre bibliotecile rurale din
judeţul Iaşi. Vă aşteptăm!

Scriitorii ieşeni îşi dau întâlnire în Miroslava

MIROSLAVA
Culturala

Olga Sturdza Dimitrie Anghel Mihail Kogalniceanu
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În fiecare an, pe 21 mai,
biserica din Dancaș își
prăznuiește ocrotitorii – Sfinţii
Împăraţi Constantin și mama
sa, Elena, această sărbătoare
fiind hramul principal al satu-
lui, celălalt hram prăznuindu-
se pe 27 august, în ziua de
pomenire a Sfântului Mucenic
Fanurie.

Această sărbătoare a înce-
put, după rânduiala slujbelor
din Biserica Ortodoxă, încă
din seara zilei de 20 mai, când
un sobor de 7 preoți a săvârșit
Vecernia și Litia, urmată apoi
de tradiționala agapă fră -
țească. Au participat la slujba
Vecerniei Pc. Pr. Narcis
Rășcanu, de la Parohia Holm-
Podu Iloaiei și Seretar al
Protopopiatului Iași III, Pc. Pr.
Gabriel Merișescu, de la
Parohia Dumitreștii Gălății –
Schitu Duca și Casier al
Protopopiatului Iași III, Pc. Pr.
Vasile Grierosu, de la Parohia
Zanea – Ciurea și responsabil
ProVita al Protopopiatului Iași
III, Pc. Pr. Marius Burghelea,
de la Parohia Slobozia –
Schitu Duca și responsabil
P.S.I – S.S.M al Proto -
popiatului Iași III, Pc. Pr.
Marius Obreja, de la Parohia
Lunca Cetățuii I – Ciurea și
Pc. Pr. Ovidiu Apătăchioaie,
de la Parohia Cornești –
Miroslava.

Cuvântul de învățătură a
fost ținut de către Pc. Pr.
Gabriel Merișescu care a
evidențiat importanța și con -
tribuția Sf. Împ. Constantin și
Elena la libertatea și dez -

voltarea creștinismului ime -
diat după perioada persecu -
țiilor, subliniind asemănarea
dintre momentele de prigoană
de dinaintea Edictului de la
Mediolanum (313 d. Hs.) sem-
nat de către Sf. Împ.
Constantin cel Mare și situația
actuală a religiei creștine care,
conform statisticilor oficiale
ale ONU, este cea mai perse-
cutată religie de pe glob. De
asemenea, a remarcat
frumusețea bisericii de lemn,
felicitând și fericind pe cei care
se îngrijesc și contribuie la
ridicarea și înfrumusețarea ei.

A doua zi, s-a săvârșit
Utrenia, Acatistul și Sfânta
Liturghie de către un sobor de
3 preoți din care au făcut parte
doi oaspeți din Basarabia: Pc.
Ierom. Daniel Andrian, starețul
Mănăstirii Înălțarea Domnului
- Eroii Neamului, Țiganca și
Pc. Ierom. Sebastian, viețuitor
la aceeași mănăstire. La agapa
frăţească de după Sfânta
Liturghie au participat toți cei
prezenți, dăncășeni și oaspeți
din satele Ciurbești, Cornești,
Horpaz și Voinești. Din partea
autorităților locale a fost pre-
zent Gheorghe Vicol, consilier
local.

În cuvântul de învățătură
Pc. Pr. Claudiu Constantin
Gheorghiasa, a subliniat
importanța hramului pentru o
comunitate, „sărbătoarea săr-
bătorilor” pentru aceasta,
evidențiind caracterul istoric
al hramului, care atestă
existența în timp a bisericii, a
comunității, dar și caracterul

duhovnicesc al hramului, care
ne pune în relație cu tot ce
avem sfânt în viață. Deși
pentru dăncășeni sărbătorirea
hramului bisericii satului este
un eveniment relativ nou,
totuși încet-încet, în conștiința
fiecărui dăncășean, se
întipărește îndatorirea de a
participa și ajuta la organiza-
rea hramului.

Întoarcerea acasă,
bucuria de a fi 
împreună

Cuvântul hram vine din
limba slavonă și înseamnă
casă. Așadar, participarea la
hram este întoarcerea acasă a
fiecărui credincios, întoarcerea
la tradiții, întoarcerea la
origini, pomenirea strămoșilor
și consolidarea conștiinței de
neam a copiilor. Totodată, a
subliniat importanța de a avea
sfinți ocrotitori și, îndeosebi,
bucuria ca sfinții ocrotitori ai
Parohiei Dancaș să fie Sfinții
Împ. Constantin și Elena,
cunoscuți și pentru
numeroasele biserici înălțate,
dar și Sf. Mc. Fanurie, încunu-
nat pentru jertfelnicia pentru
credință. Cu atât mai mult,
simțim ajutorul ocrotitorilor
noștri acum când avem șansa
istorică (care se ivește o dată la
câteva sute de ani) de a deveni
ctitori de biserică și de a ne
jertfi timpul, munca, osteneala,
pentru înălțarea acesteia.

După cuvântul și îndemnul
Mântuitorului Iisus Hristos,

care a spus acolo unde sunt doi
sau trei adunați în numele
Meu, sunt și Eu în mijlocul lor,
creștinii sărbătoresc hramul
parohiei din generație în
generație, ca o datorie morală
față de înaintași, care sunt
pomeniți la Sfânta Liturghie,
dar și față de comunitatea din
care fac parte, ca asumare a
apartenenței la aceasta. În zile-
le noastre, s-a mai diminuat,
din păcate, semnificația și
importanța hramului Bisericii
pentru mulți dintre
credincioși. Dacă pentru
înaintași, participarea la hram
era atât o îndatorire, cât și o
deosebită mândrie, îmbrăcând
la slujbă și la horă, cele mai
frumoase straie, indiferent de
categoria socială, astăzi, mulți
dintre credincioși nu mai au
(sau nu își mai asumă)
sentimentul apartenenței la o
comunitate, preferând în ziua
hramului activități mondene.

Hramul parohiei Dancaş
este încă un prilej de a fi
împreună. Aşa cum a demons-
trat de-a lungul veacurilor,
Biserica Ortodoxă, a fost nu
doar un factor de păstrare a
idenţităţii naţionale, a unităţii
de limbă, neam şi credinţă, ci
şi un factor de coeziune socia-
lă. Acolo unde alţii dezbină,
Biserica uneşte, unde alţii
dărâmă, ea zideşte, unde alţii
coboară spre întunecimile
iadului, ea ridică până la fru-
museţea cerurilor şi asta pen-
tru că Unul este Capul
Bisericii – Iisus Hristos, Cel
prezent în mod nevăzut, dar

real, în mijlocul credincioşilor
care Îl mărturisesc. Nici o aso-
ciaţie, organizaţie sau altă
formă de asociere dintre cele
foarte vocale împotriva
Bisericii, nu este atât de pre-
zentă, ca factor de unitate, pre-
cum Biserica lui Hristos.

Agapa frăţească

Masa de hram, ca fiecare
masă servită după un eveni-
ment liturgic, poartă
denumirea, în Biserică, de
„agapă frățească”. Agapă (de
la cuvântul grecesc agape =
iubire) pentru că este o
manifestare a iubirii față de
semeni, un act de milostenie, o
prelungire în timp a Cinei
celei de Taină (desigur, Cina
Domnului, prin excelență este
Sfânta Euharistie din fiecare
Sfântă Liturghie). Agapa este
frățească, pentru că frați de o
credință sunt toți cei ce se
adună în numele Domnului
Iisus Hristos.

În aceste momente de
sărbătoare pentru Parohia
Dancaș, se cuvine să mulțumim
Sfinților Împ. Constantin și
Elena ce sunt pururea rugători

către Dumnezeu, Cel ce ne-a
scos în cale oameni cu dragoste
de neam și credință și care au
înțeles că adevăratele comori
sunt cele adunate în ceruri
acolo unde nici molia, nici
rugina nu le strică, unde furii
nu le sapă şi nu le fură. Căci
unde este comoara ta, acolo va
fi şi inima ta. (Mt. 6,20-21).

De asemenea, mulțumim
Primăriei și Consiliului local al
comunei Miroslava, donatorilor,
miluitorilor și binefăcătorilor
care ne ajută cu înălțarea
bisericii parohiale. Mulțumesc
membrilor Consiliului parohial,
membrelor Comitetului paro -
hial, tuturor dăncășenilor și celor
din alte sate care, prin osteneala
lor au făcutca sărbătoarea
noastră să fie îmbelșugată.

Totodată, mulțumim tuturor
celor ce au participat la hramul
Bisericii din satul Dancaș, fără
de care bucuria noastră nu ar fi
fost deplină. Dumnezeu să răs-
plătească tuturor pentru bună-
tatea arătată. Amin. 

Preot, Claudiu
Constantin Gheorghiasa

Trupa de teatru Kamadeva,
de la Liceul Tehnologic Agricol
“Mihail Kogălniceanu” a mai
făcut un pas înainte, însă de
data aceasta dincolo de  Prut. În
perioada 19-20 mai, trupa de
teatru KAMADEVA de la
Liceul Tehnologic Agricol
“Mihail Kogălniceau” (sus -
ținută de Primăria Miroslava,
sub îndrumarea profesorilor:
Timu Constantin, Nedelciuc
Silvia și Săculțanu Ion) a reușit
să-i sensibilizeze până la
lacrimi pe cei de la Colegiul
Național de Viticultură și
Vinificație din Chișinău-
Stăuceni, Republica Moldova.
Publicul a rămas încântat de
spectacol iar tinerii actori
mulțumiți de rezultatele muncii
lor. 

Această activitate a avut

drept scop atât crearea unui
schimb de experiență, cât și
inițierea unor viitoare colabo-
rări între cele două unităţi
şcolare. Reprezentanții noștri
s-au bucurat de o atenție deose-
bită din partea gazdelor, dar și
de un program destul de variat.

“A fost o experiență
minunată. Frumoasa imagine a
orașului Chișinău, în
concordanță cu oamenii de
performanță pe care i-am
întâlnit, întruchipează idealul.
Așteptăm cu nerăbdare noi
activităţi în cadrul acestei cola-
borări”, a declarat Antonina
Rotari, elevă al Liceului
Kogălniceanu şi membră a tru-
pei de teatru din Miroslava.

Kamadeva testează
scena şi în Republica
Moldova!

• Ieşenii încep să fie
interesaţi de muzeele
rurale

Pentru prima dată
Miroslava a participat la
Noaptea Muzeelor. 

Punctul Muzeal „Di -
mitrie Anghel” a fost des-
chis pe timpul nopţii.
Evenimentul a avut loc
sâmbătă, 21 mai, între
orele 17:00 şi 01:00.
„Considerăm că punctul
muzeal deschis la Centrul
de Informare Turistică din
Miroslava este un obiectiv
important. Vizitatorii pot
afla mai multe despre viaţa
şi opera celui numit în lite-
ratura română poet al flori-
lor”, a declarat scriitorul
Dan Lungu, directorul
Muzeului Literaturii
Române din Iaşi. 

Numărul celor care au
păşit pragul muzeului
„Dimitrie Anghel” în tim-
pul nopţii muzeelor a fost
de 11 persoane, toţi veniţi
din Iaşi. Vizitatorii au pri-
mit şi monografia comunei
Miroslava astfel încât să se
informeze în legătură cu
obiectivele care pot fi vizi-
tate în satele noastre. 

Noaptea Muzeelor şi la Miroslava

Hram de Sfinţii împăraţi Constantin
şi Elena la biserica din Dancaş
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strada 
colii+De1164/1+De1164/2 395,00

strada P durii 84,00
strada Nucilor 197,00
strada Fîntînii 60,00
strada Salcîmilor 256,00
strada Podgoriei 120,00
strada P durii 570,00
strada Fundac Calcai 105,00
strada Podgoriei(Ds771) 62,00

VALEA URSULUI

strada Principal -dr(teren 
neprod. de-a lungul Dj248) 1585,50

strada Principal -stg(teren 
neprod. de-a lungul Dj248) 1248,00
strada Mecaniz rii 503,00
strada Otilia Cazimir 448,00

6 Reportaj Mesagerul

Un mecanism strate-
gic, în 5 paşi, simplu şi
eficient

Răspunsul implică mai
mulţi factori care au concu-
rat la asta. În esenţă este
vorba de exploatarea cu cap
a unor avantaje precum: pro-
ximitatea faţă de o comuni-
tate urbană foarte mare, cum
este Iaşul, administrarea
judicioasă a fondurilor şi
dezvoltarea unui program de
investiţii în infrastructură.
Toţi aceşti factori au fost
luaţi în considerare de admi-
nistraţia locală a comunei
Miroslava şi s-au concretizat
într-o strategie pe termen
lung. Strategia pare a fi una
bună, pentru că rezultatele
au început să se vadă, rata de
colectare a fondurilor cres-
când proporţional cu popula-
ţia şi condiţiile de trai ale
acesteia. „Dacă mă întrebaţi,
am să vă spun că toate aspec-
tele importante sunt interco-
nectate între ele. Nu ai dru-
muri asfaltate şi apă, nu vine
lumea de la oraş să se mute
în Miroslava, chiar dacă e la
doi paşi. Iar dacă nu ai popu-
laţie, nu ai bază de colectare.
Apoi, dacă nu ai locuri de
muncă în unitatea ta admi-
nistrativă, la fel, nu ai veni-
turi la buget, aşa că am creat
facilităţi pentru crearea de
întreprinderi. Fiscalitatea
dacă este mare, iarăşi, inves-
titorii vor pleca în alte locuri
mai prietenoase din acest
punct de vedere, aşa că am
avut grijă să o păstrăm la
limita inferioară permisă de
lege. Mecanismul e relativ
simplu şi am să vi-l spun, că
nu e nici un secret. Încă din
2008, când am preluat pri-
mul mandat de primar al
comunei Miroslava am pus
la punct o strategie în care
ordinea de priorităţi a fost
asta: 1. Infrastructura – între-
ţinerea, modernizarea şi dez-
voltarea acesteia; 2.
Atragerea de investitori şi
conectarea lor cât mai rapidă
la infrastructura de utilităţi;
3. Atragerea de fonduri euro-
pene; 4. Investiţii în facilităţi
sociale, educaţionale, cultu-
rale şi sportive; 5. Investiţii
în infrastructură. Şi cercul s-
a închis. Am pornit cu infras-
tructura, am urmat cu reli-
giozitate paşii, apoi am tre-
cut la alt nivel cu infrastruc-
tura. Şi tot aşa. Oricare din-
tre aceşti paşi dacă l-aş fi
sărit, chiar şi ordinea asta
dacă nu aş fi respectat-o, ne-
am fi blocat şi nu mai ajun-
geam să fim în acest top al
celor mai bogate comune din
România. Credeţi-mă, nu a
fost simplu, dar am avut
şansa de a comunica foarte
bine atât cu Consiliu Local
care a înţeles despre ce e

vorba şi m-a sprijinit în această stra-
tegie. Şi mai e un aspect foarte
important: nu aş fi putut face aceas-
tă strategie dacă nu aş fi avut la dis-
poziţie un aparat administrativ bine
pus la punct, cu specialişti de mare
performanţă în Primărie. Este ade-
vărat că faţă de alte comune am dis-
pus şi de un avantaj geografic. Noi
am profitat cât am putut de el şi-l
vom exploata la maximum şi în con-
tinuare”, explică primarul Dan Niţă.

Succesul nu 
pică din cer!

Ca-n orice domeniu în care suc-
cesul nu pică din cer, administraţia
comunei Miroslava a întâlnit şi
numeroase piedici. Cele mai impor-
tante – din punctul de vedere al pri-
marului Dan Niţă – au fost frânele
birocratice şi politicianismul care a
viciat serios logica dezvoltării unor
proiecte de infrastructură în zona
metropolitană. Spre exemplu, sunt
localităţi în care guvernul a băgat
sume foarte mari de bani pentru a
face reţele de canalizare în comuni-
tăţi rurale care nu au populaţia sufi-

cient de mare pentru ca ele să fie
funcţionale. Neavând branşamente,
acestea nu colectează fonduri de la
beneficiari, ceea ce face ca pompele
să nu mai funcţioneze din lipsă de
bani iar lumea merge tot în fundul
curţii. Logica ar fi impus dezvolta-
rea unor astfel de reţele radial, dins-
pre zonele cu densitate mare a popu-
laţiei spre cele cu mai puţini locui-
tori. La fel s-a procedat şi în ce pri-
veşte modernizarea drumurilor,
extinderea reţelelor de apă sau a
reţelelor de curent. „Bârfele fără
conţinut, birocraţia şi politizarea
instituţiilor statului ne-au făcut mult
rău. Nu doar comuna noastră a avut
de suferit din cauza asta, dar atitudi-
nea asta a unor demnitari de a se
ocupa mai mult de interesul de par-
tid şi mai puţin de interesul cetăţea-
nului a dus la situaţii aberante în
care sume uriaşe de bani au fost
aruncate pe apa sâmbetii, în proiecte
care nu-s nici acum funcţionale iar
acolo unde era nevoie mai mare de
fonduri lucrurile au rămas la fel ca-n
`89. Sper totuşi ca această risipă să
înceteze”, a opinat primarul Dan
Niţă.

Cum a ajuns Miroslava cea mai

 
LISTA  DE  INVESTI II  REALIZATE PÂN  ÎN ANUL 2016 
 

Nr. crt. DENUMIREA 
OBIECTIVULUI 

VALOAREA 
INITIALA 

CONTRACT 
LOCALITATEA  STRADA / ZONA LUNGIME 

LUCRARE  

PERIOADA ESTIMATA 

DATA 
INCEPERE 
LUCRARE 

DATA 
FINALIZARE 

LUCRARE 
0 1 2   3 4 5 6 

1 

Modernizare prin asfaltare 
drumuri de interes local în 

com. Miroslava Acord 
cadru 2010-2014 

32.758.323,84

MIROSLAVA 

strada Olga Sturza  1073,00

2010 2014 

strada Valea Miroslavei 2475,00
strada Constantin Mavrocordat 692,00
strada Mihail Kogalniceanu 588,00
strada Mioritei 558,00

GAURENI 
strada Beldiman 773,00
strada Principala 1574,00

VOROVESTI strada Focsoaia 650,00

BRATULENI 
strada Bisericii  153,00
strada Basarabia 400,00
strada Recea 467,00

URICANI 

strada Fintinii  193,00
strada Petrache Mertic 362,00
strada Ponoare  394,00
strada Preot Turcanu 573,00
strada Via Mare 126,00
strada Podgoriei 964,00
strada Erou Craus Clemente 538,00

VALEA URSULUI strada Mecanizarii 391,00

strada Iazului 540,00

BALCIU  
strada Biserica Sf. Neculai 2805,00
strada Principala 1200,00
strada Haznalei 882,00

HORPAZ strada Principala 1347,00
CIURBESTI DC39+strada Principala 2050,00

VALEA ADINCA 

strada Bazei 517,00
strada Scolii 181,00
strada Nucilor 426,00
strada Principala 1412,00

2 

Pietruire  drumuri de 
interes local în com. 

Miroslava Acord cadru 
2010-2014 

CORNESTI strada Dealu Popii 1307,00

strada Dimitrie Anghel 1040,00
DANCAS pe toate strazile 2505,00

CIURBESTI 
strada Padurii 552,00
strada Caminului 739,00

BRATULENI 
strada Bahlui 267,00
strada Parului 467,00

MIROSLAVA strada Padurii 974,00

URICANI 
strada Bahlui 296,00
strada Podgoriei 862,00
strada Eroilor 543,00

PROSELNICI 

strada Islazului 533,00
strada Belcia 235,00
strada Movila 464,00
strada Inv. Cernescu Vasile 1048,00
strada Siliste 234,00
strada Prunului 90,00

strada Marului 476,00

3 

Modernizare prin asfaltare 
drumuri de interes local în 

com. Miroslava pe o 
lungime de 8,00 km 

10.261.730,64

MIROSLAVA 

strada Vasile Alecsandri 535,00

4.03.2014 14.04.2016 

strada Stefan Razvan Voda 402,00

strada Stefan Toma Voda 400,00

strada Radu Mihnea Voda 280,00

strada Eustatie Dabija Voda 395,00

strada C-tin Mavrocordat 259,00

strada Grigorie C Butureanu 255,00

strada Ion Creanga 422,00

strada Elias Saraga 180,00

strada Iancu Voda 166,00

strada Scolii 166,00

strada Aron Voda 182,00

strada Nicolae Zaharia 426,00

strada Fermei 513,00

CIURBESTI strada Prof. Neculai Hirtan  975,00

HORPAZ 

strada Scolii 851,00
strada Bisericii 500,00
strada Iazului 793,00
strada Principala 434,00

4 
Modernizare drum 
comunal DC 28  în com. 
Miroslava  

7.004.235,96
BALCIU + 
CORNESTI + 
PROSELNICI 

DC28 5145,00 2014 2015

5 Extindere retele electrice 
si retea de iluminat public 
sat Proselnici 

187.183,85 PROSELNICI   1440,00 2015 2015

6 Extindere retele electrice 
si retea de iluminat public 
sat Vorovesti 

138.694,45 VOROVESTI strada Profesor Dumitru  
Pricop 1402,00 2015 2015

7 Extindere retele electrice 
si retea de iluminat public 
strada Viilor -sat Miroslava 

50.512,40 MIROSLAVA strada Viilor 500,00 2016 2016

8 

Extindere sistem de 
alimentare in localitatile 
Valea Adinca si Horpaz, 
com. Miroslava, judetul 
Iasi 

1.956.631,55 

HORPAZ 

strada Principala 779,00

2013 2014 

strada Iazului 1383,00
strada Scolii 856,00
strada Bisericii 530,00
strada Principala 1306,00
strada Unirii 377,00
strada Noua 1442,00
strada Holdelor 350,00

Valea Adinca 

strada Veche 1328,00
strada Scolii 415,00
strada Imasului 424,00
strada Livezilor  1335,00
strada Costea Voda 1983,00
strada Debarcaderului 753,00
strada Fabricii 315,00
strada Iuga Voda 771,00
strada Salciei 344,00
strada Principala 675,00
strada Latcu Voda 180,00
strada Florilor 454,00

9 

Extindere sistem de 
alimentare in localitatea 
Ciurbesti, com. Miroslava, 
judetul Iasi 

1.260.806,86 

HORPAZ 
strada Principal  505,00

2014 2015 

strada Unirii 373,00
strada Nou   405,00

CIURBESTI 

Strada Principal   1002,00
strada P durii 650,00
strada Recea 300,00
strada Parcului 496,00
strada Viilor 380,00
strada Ima ului 355,00
strada C minului 590,00
strada Aleea Rozelor 80,00
strada Bisericii 1081,00
strada Neculai Hîr an 1198,00
strada Izvoarelor 350,00
strada Tineretului 123,00
strada Aleea Rozelor 430,00
strada Tineretului 850,00

  

Lucrari de  extinderea 
sistemului de alimentare 
cu apa în sat Balciu, 
comuna Miroslava, 
Judetul Iasi 

147.694,660 BALCIU 

 str. Haznalei 895,00

2014 2015 str. Izvoarelor 332,00

str. Viilor 438,00

  

Extindere sistem de 
alimentare cu ap  potabil   
în   satele Corne ti i 
Proselnici, comuna 
Miroslava, jude ul Ia i 

1.532.940,95 
VALEA ADINCA  

Strada Corne ti  1030,00

2014 2015 
De 3084  1820,00
strada Ezareni 450,00

CORNESTI 
DC 28  485,00
strada Dimitrie Anghel  1368,00

strada P durea Surda 1225,00
strada Dealu Popii 752,00
strada Infundat  260,00
strada Infundat  170,00

PROSELNICI 

strada Theodor Palade 995,00
strada Tei 210,00
strada Salcîmilor 150,00
strada Theodor Palade 123,00
strada Sfîntu Nicolae 145,00
strada P durii 480,00
strada Islazului 556,00
strada Islazului 205,00
strada Verde 49,00
strada Ing. Cernescu Vasile 676,00
strada Belcia 199,00
strada Varatici 88,00
strada Movila 210,00
strada Ing. Cernescu Vasile 372,00
strada Theodor Palade 104,00

  

Extindere sistem de 
alimentare cu ap  potabil   
în   sat Dancas, comuna 
Miroslava, jude ul Ia i 

460.042,58 DANCAS 

De 3304 530,00

2014 2015 

strada Principal  633,00
strada colii 113,00
strada P durea Surd  505,00
strada colii 425,00
strada Principal  470,00
strada P durii 338,00

  
Extindere sistem de 

alimentare cu ap  potabil   3.704.479,46 MIROSLAVA  Dc 1641 777,00 2014 2015 
strada Valea Miroslavei 2887,00

în localitatea 
Miroslava(zona de nord a 

localit ii), G ureni, 
Uricani i Valea Ursului, 
com Miroslava , jud. Iasi 

strada Miori ei 314,00
strada Fundac Horai a 410,00

GAURENI 

strada Beldiman 667,00
strada Principal +Dc 1641 789,00
strada Bisericii 527,00

strada Antonie Ruset Vod +De 
1633 738,00

URICANI 

strada Via Mare 222,00
strada Erou Craus Clemente 190,00
strada Podgoriei 488,00
strada Petrache Mertic 407,00
strada Inv tor Miron 
Lupescu 297,00
strada Podgoriei 80,00
strada Preot urcanu 556,80
strada P durii 91,00
strada Erou Craus Clemente 363,50
strada Podgoriei 160,00
strada Via Mare+De 1944 278,00
strada Eroilor 566,00
De 1209+De 1217 830,00
strada Beldiman 210,00
strada Bisericii 635,50
strada P durii 165,00
Ds959,Ds973,Ds973/1,Ds973/2 270,00
strada Fundac Calcai 120,00
strada Bahlui 432,00
strada Ponoare 390,00
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Pasul 1: Infrastructura
comunei Miroslava

Este probabil domeniul de
activitate în care progresele sunt
cele mai vizibile. Dacă în 2008,
în comuna Miroslava nu existau
drumuri asfaltate în afara DJ
248 (Iaşi – Miroslava – Voineşti
– Ţibăneşti) care trece prin cen-
trul comunei şi drumul
SAPARD (Brătuleni – Metro),
acum toate cele 13 sate ale
comunei sunt interconectate
între ele prin drumuri asfaltate.
La acestea se adaugă şi şoseaua
de centură a Iaşului care, de ase-
menea, asigură localităţilor
riverane un acces rapid spre o
extremitate sau alta a Iaşului.
Numai în ultimul mandat,
Primăria comunei Miroslava a
asfaltat circa 80 km de drum, fie
din resursele proprii ale bugetu-
lui local, fie din finanţări euro-
pene sau de la guvern.

În ce priveşte reţeaua de apă
potabilă şi canal, chiar dacă
Miroslava e la doi paşi de Iaşi,
în 2008 marea majoritate a
populaţiei din cele 13 sate ale
comunei trebuia să se descurce
cu apă de la fântână, care, cul-
mea, era şi improprie consumu-
lui uman. Acest lucru a început
să fie rezolvat în ultimii ani,
cele mai ample lucrări desfăşu-
rându-se în cursul anului trecut
şi începutul acestui an, când s-a
făcut recepţia la noua reţea de
apă. Actualmente, toţi locuitorii
comunei Miroslava se pot bran-
şa la reţea de apă de la Apa
Vital, cu unele mici excepţii,
case mai îndepărtate de la căile

de acces principale, dar nici
aceste locuinţe nu vor fi uitate. 

Pentru că cifrele vorbesc de
la sine, vă invităm să urmăriţi

trei tabele cu investiţiile în
infrastructură care au fost reali-
zate până acum şi cele care
urmează a fi demarate pe viitor.

bogată comună din România?
   LISTA  DE  INVESTI II ÎN DERULARE ÎN ANUL 2016 
      

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
OBIECTIVULUI 

VALOAREA 
INITIALA 

CONTRACT 
LOCALITATEA  STRADA / ZONA LUNGIME 

LUCRARE  

PERIOADA ESTIMATA 

DATA 
INCEPERE 
LUCRARE 

DATA FINALIZARE 
LUCRARE 

0 1 2   3 4 5 6 

1 

Extindere retea de 
alimentare cu apa 

in localitatea 
Vorovesti si 

Bratuleni - Etapa II , 
comuna Miroslava, 

jud. Iasi 

519.154,90 

VOROVESTI 

strada Prof. Dumitru Pricop 800,00

2014 iunie 2016 

strada Principala 220,00
strada Peptanari 500,00
strada Padurii 420,00
strada Siliste 260,00
strada Caisului 60,00
strada Serelor 360,00
strada Bisericii 370,00
strada Viilor 65,00
strada Fabricii 100,00

BRATULENI 

strada Bahlui 290,00
strada Recea 70,00
strada Ponoare 70,00
strada Principala 90,00

2 

Contact subsecvent 
de lucrari nr.1 
"Proiectare 
modernizare strazi 
si drumuri locale in 
satele din comuna 
Miroslava " 

8.819.512,40 

MIROSLAVA 
strada Pepinierei 1471,00

19.03.2015 30 mai 2016 

strada Viei 380,00

VALEA ADINCA 

strada Cicoarei  610,00
strada Costea Voda 1644,88
strada Veche 840,00
strada Imasului 637,00
strada Bazei 1050,00
strada Cornesti 1470,00
strada Salciei 331,00

strada Debarcaderului 785,00

strada Ezareni 430,00
strada Iuga Voda  684,00

3 

Contact subsecvent 
de lucrari nr.2 
"Proiectare 
modernizare strazi 
si drumuri locale in 
satele din comuna 
Miroslava " 

34.445.846,58 

URICANI 

strada Bahlui 291,00

19.04.2016 25.08.2018 

strada Salcimilor 253,00

strada Miron Lupescu 364,00

strada Nucilor 165,00

strada Podgorie 332,00

strada Petrache Mertic 206,00

strada Padurii  820,00

BRATULENI 

strada Bisericii tr.1 191,00

strada Bisericii tr.2 402,00

strada Malduri 260,00

strada Piriului 194,00

strada Bahlui 258,00

VOROVESTI 

strada Livezilor 80,00

strada Stinii 286,00

strada Bisericii 458,00

strada Marului 187,00

strada Haznalei 165,00

strada Parului 256,00

strada Cicoarei 165,00

strada Vilor 394,00

strada Siliste  838,00

strada Parului 314,00

strada Buzamet+Peptanari 1.234,00

strada Serelor 358,00

MIROSLAVA 

strada Valea Miroslavei 489,00

strada Padurii  593,00

strada General Emanoil 
Dascalu 473,00

strada Viilor 809,00

strada Florilor 244,00

strada Ioan Voda cel Viteaz 630,00

BALCIU 

strada Stadionului 350,00

strada Drenurilor 373,00

strada Izvoarelor 318,00

strada Viilor 441,00

VALEA ADINCA 

strada Sub Cosere 235,00

strada Florilor 449,00

strada Fabricii 300,00

strada Scolii 390,00

strada Iazului  820,00

PROSELNICI 

strada Prunului+Marului 195,00

strada inv. Cernescu Vasile 1.000,00

strada Movila 188,00

strada Belcia+Varatec 351,00

strada Islazului 1.053,00

strada Verde 131,00

strada Teodor Palade 860,00

strada Salcimilor 159,00

CORNESTI 

strada Salciilor 300,00

strada Dealu Popii 823,00

strada Padurea Surda 1.135,00

strada Infundata 488,00

CIURBESTI 

strada Padurii  285,00

strada Rozelor 459,00

strada Tineretului 299,00

strada Viilor 403,00

strada Parcului 190,00

strada Imasului 350,00

strada Prof. Neculai Hirtan 1.065,00

DANCAS strada Scolii+Principala 840,00
strada Padurii 350,00

HORPAZ strada Principala 300,00
strada Unirii 368,00

4 

Extindere retea de 
alimentare cu apa 
pe prelungiri de 

strazi in  comuna 
Miroslava, jud. Iasi  

526.994,14 

CIURBESTI 
strada Prof.  Neculai Hirtan 920,00

15.05.2016 iunie 2016 

strada Movilei 200,00

HORPAZ 
strada Principala  250,00

strada Infundata  105,00

BALCIU 
strada Prunilor  180,00

strada Principala 60,00

CORNESTI 

Lot 1 concesiuni 1.290,00

strada Dimitrie Anghel 60,00

strada Bisericii 210,00

VOROVESTI 
strada Prof. Dumitru 
Pricop(continuare) 840,00

VALEA URSULUI strada Albinelor 415,00

5 

Extindere retea 
canalizare in 
localitatea 

Miroslava Ob3+4 , 
comuna Miroslava, 

jud. Iasi 

534.834,24 MIROSLAVA 

strada Padurii 765,00

27.04.2016 30.05.2016 strada C-tin Langa 1.300,00

Strada Constantin 
Mavrocordat 674,00

LISTA  DE  INVESTIT II ÎN FAZA DE CONTRACTARE ÎN ANUL 2016 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
OBIECTIVULUI

VALOAREA 
INITIALA 
CONTRACT 

LOCALITATEA STRADA / 
ZONA 

LUNGIME 
LUCRARE  

PERIOADA ESTIMATA 

DATA 
INCEPERE 
LUCRARE 

DATA 
FINALIZARE 

LUCRARE 
0 1 2   3 4 5 6 

1 

Modernizare 
strada Via 
Mare în sat 
Uricani, 
comuna 
Miroslava, 
jud. Iasi 

211.917,00 URICANI  strada Via 
Mare  104,20 mai 2016 iulie 2016 

2 

Lucrari de 
amenajare 
rigole 
betonate de 
scurgere ape 
pluviale si 
trotuare in  
comunei 
Miroslava 

438.000,00 

HORPAZ 
strada Noua 1600,00   
strada 
Principala 330,00   

MIROSLAVA 
strada C-tin 
Langa 387,00   

CIURBESTI 
strada 
Principala  457,00   

3 Lucrari de 
consolidare 
drum strada 
Iazului sat 
Horpaz  

1.320.000,00 HORPAZ strada 
Iazului 120,00 

  
4 Extindere 

retele 
electrice si 
retea de 
iluminat 
public in 
cartier 
locuinte LOT1 
CORNESTI  

346.205,81 CORNESTI 
strazile din 
zona 
concesionata

2242,00 

  
5 Extindere 

retele 
electrice si 
retea de 
iluminat 
public in 
cartier 
locuinte LOT2 
CORNESTI  

124.237,00 CORNESTI 
strazile din 
zona 
concesionata

1200,00 

  
6 Extindere 

retele 
electrice si 
retea de 
iluminat 
public in 
cartier 
locuinte LOT3 
CORNESTI  

149.264,00 CORNESTI 
strazile din 
zona 
concesionata

660,00 

    
7 Extindere 

retele 
electrice si 
retea de 
iluminat 
public strada 
Iazului -sat 
Horpaz 

116.729,00 HORPAZ strada 
Iazului 1150,00 
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Pasul 2: Atragerea de
investitori

Bugetul administraţiilor
locale este format din veni-
turile proprii, sumele din
TVA defalcate de la bugetul
de stat, subvenţiile de la
bugetul de stat, sumele atra-
se de la Uniunea Europeană
şi alte venituri. Din cele
18,05 miliarde lei, cât au
fost veniturile cumulate ale
primăriilor de comune din
România, primăriile din
judeţul Iaşi au atras 709
milioane lei, urmate fiind de
primăriile din judeţele
Timiş (699 milioane lei),
Suceava (642 miloane lei),
Prahova (633 milioane lei)
şi Argeş (612 milioane lei).
Comuna Miroslava a reali-
zat cele mai mari venituri la
nivelul judeţului Iaşi – 56,2
milioane lei. E o sumă fru-
moasă, pe măsura unui oraş
mediu iar baza ei o constitu-
ie… investitorii!

Pentru o mai bună exem-
plificare, vom pune în
oglindă sumele încasate de
Primăria Miroslava în anul
2015 de la persoanele fizice
şi juridice, apoi vom com-
para.

După cum se vede, dife-
renţa dintre veniturile înca-
sate de la persoane fizice şi
cele juridice e de zece ori
mai mare iar baza o consti-
tuie sumele încasate din
impozitele pe salarii.
Potrivit legislaţiei fiscale
din România, din impozitul
pe salariu 60% pleacă la
Guvern iar restul de 40%
sunt bani care revin la buge-
tul local al UAT în care
firma respectivă îşi desfă-
şoară activitatea. „Iată de ce
am acordat o atenţie deose-
bită firmelor care au dorit
să-şi deschidă o afacere la
noi şi de ce am acordat prio-
ritate asigurării accestului la
infrastructura de utilităţi:
pentru că de aici vin bani
siguri, cu care putem da
drumul mai apoi la alte
investiţii şi tot aşa. Am tot
auzit pe mulţi cetăţeni
reproşându-ne cum că ei
dau bani la bugetul local şi
în consecinţă au pretenţia să
le facem imediat pe toate.
Nu e cum spun ei! Baza
veniturilor o constituie
agenţii economici şi aş vrea
ca oamenii să înţeleagă
acest lucru”, a explicat pri-
marul Dan Niţă.

Parcul Industrial
Miroslava – generator
de noi locuri de muncă

Potrivit evidenţelor apa-
ratului de specialitate al
Primăriei, la Miroslava sunt
circa 7.000 locuri de muncă
deja create şi sunt premise
foarte mari ca numărul
acestora să crească şi mai
mult pentru că în zona
Metro autoritatea locală
intenţionează să amenajeze
cât mai repede un parc
industrial. Din punct de
vedere juridic, situaţia a fost
rezolvată, pentru că avizele
de la Guvern au fost emise
iar acest aspect a fost pre-
zentat într-o conferinţă de
presă la începutul acestui
an. Din punct de vedere
structural, lucrările de ame-
najare a parcului vor dema-
ra după ce se termină pro-
iectarea. Într-o primă fază,
un teren în suprafaţă de
circa 45 hectare a fost
împrejmuit în zona
Brătuleni iar aici urmează
să se atragă toată infrastruc-
tura de utilităţi necesară
unor potenţiali investitori:
drum asfaltat, apă, canal,
gaz, curent electric şi ce o
mai fi nevoie. „Deja am pri-
mit semnale de la mai multe
firme importante din ţară
interesate să-şi deschidă
baze de producţie, aşa că
suntem optimişti.
Suprafeţele de teren scoase
la concesionare vor fi date

la preţuri mult mai accesibi-
le decât în Iaşi. Cât despre
taxe şi impozite, am stabilit
că vor fi la nivelul minim
permis de lege şi sper că aşa
vor rămâne şi după alegerile
din iunie”, a declarat prima-
rul Dan Niţă.

Pasul 3: Atragerea de
fonduri europene

Mirosind oportunitatea
atragerii unor sume impor-
tante de bani de la Uniunea
Europeană pentru dezvolta-
rea unor proiecte structurale
şi nu numai, Primăria
Miroslava şi-a pus la punct
un compartiment dedicat

exclusiv acestui deziderat,
care a lucrat la foc continuu
şi a reuşit acolo unde foarte
multe alte comune nu au
făcut faţă. Cele mai multe
sume atrase la bugetul local
de la Uniunea Europeană au
avut ca obiect, fireşte, dez-
voltarea infrastructurii de
utilităţi, indiferent că a fost
vorba de asfaltarea unor
drumuri comunale sau de
exploataţie agricolă, reţele
de apă şi canal, obiective
culturale cum ar fi Centrul
de Informare Turistică, sau
de mediu cum e proiectul
privind combaterea poluării
mediului cu nutrienţi. În
total este vorba de sume

uriaşe, de milioane de euro,
pentru care Primăria
Miroslava a trebuit să pună
deoparte sume importante
de bani ca să asigure cofi-
nanţarea necesară. 

Bugetul Primăriei
Miroslava pe anul 2016
pentru proiectele europene,
guvernamentale şi investiţii
locale realizate/ nerealiza-
te/în curs de realizare este
de 35.287.753 lei, din care
cofinanţarea asigurată de
bugetul local este de
13.012.227 lei.

Prezentăm, mai jos pro-
iectele cu finanţare europea-
nă aflate pe masa de lucru a
compartimentului de spe-

Cum a ajuns Miroslava cea mai
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cialitate din Primăria
Miroslava:

Proiecte europene ce
urmează a fi  imple-
mentate în anul 2016

• Extindere infrastructură
de apă uzată în localităţile
Găureni, Uricani, Brătuleni,
Voroveşti, Valea Ursului şi
Ciurbeşti din  Comuna
Miroslava (Măsura 7.2);

• Modernizare drumuri
de interes local în Comuna
Miroslava (Măsura 7.2); 

• Modernizare şi reabili-
tare corpuri de clădire
“Şcoala Mică” şi “Şcoala
Mare” din cadrul “Grupului
Şcolar Agricol Mihail
Kogălniceanu”, sat
Miroslava (Măsura 7.2);

• Reabilitare şi extindere
Cămin Cultural, Sat Balciu
(Măsura 7.6);

• Parc industrial în
Comuna Miroslava;

• Restaurarea şi consoli-
darea Palatului Sturdza în
Localitatea Miroslava;

• Optimizare şi soluţii de
eficienţă energetică SIP în
Comuna Miroslava;

• Program de îmbunătăţi-
re a eficienţei energetice în
Comuna Miroslava;

• Modernizare drumuri
de acces agricol în Comuna
Miroslava, (Măsura 4.3);

• Construire sală de
sport, sat Corneşti;

• Construire şi dotare
Cămin Cultural, sat
Ciurbeşti;

• Extindere sală de sport
în Localitatea Miroslava;

• Construire grădiniţă, sat
Valea Adâncă;

• Program de semforizare
a intersecţiilor în Comuna
Miroslava (V. Adâncă,
Horpaz şi Miroslava);

• Înfiinţare sistem came-
re de luat vederi în Comuna
Miroslava;

Proiecte europene în
derulare anul 2016

• Modernizare prin asfal-
tare drumuri de interes local

în Comuna  Miroslava (L=
8 km);

• Modernizare drumuri,
străzi şi drumuri locale în
satele din Comuna
Miroslava;

• Extindere reţea canali-
zare în localitatea
Miroslava;

• Extindere reţele electri-
ce în comuna Miroslava;

• Modernizare drumuri
de exploataţie agricolă în
comuna Miroslava (Măsura
125);

• Extindere sistem de ali-
mentare cu apă potabilă în
Comuna Miroslava;

Proiecte europene
finalizate până la 
finalul anului 2015

• Centru de îngrijire de zi
pentru copii aflaţi în situaţii
de risc (8-15 ani), localitate
Corneşti;

• Centrala Fotovoltaică.
Producerea energiei electri-
ce din  conversia energiei
solare în energie electrică;

• Centrul de informare
Turistică în Comuna
Miroslava;

•  Promovarea produselor
turistice naturale şi antropi-
ce din Comuna Miroslava;

• Construire sală de sport
în sat Miroslava;

• PROIECT INTEGRAT 
- Înfiinţare sistem de

canalizare menajeră în
Comuna  Miroslava;

- Alimentare cu apă pota-
bilă în comuna Miroslava;

- Modernizare prin asfal-
tare DC 39, L = 1km;

- Reabilitare clădire exis-
tentă pentru înfiinţarea unui
centru de zi pentru copii;

- Dotare cămin cultural
Miroslava;

• Controlul integrat al
poluării cu nutrienţi.
Platformă ecologică;

• Modernizare drum
comunal DC28 în Comuna
Miroslava (L= 4.825 km);

• Extindere sistem de ali-
mentare cu apă în localita-
tea Ciurbeşti, Comuna
Miroslava (L= 8,05 km şi
staţie de pompare);

• Extindere reţea alimen-
tare cu apă şi canalizare
localitatea Balciu (L= 1.65
km);

• Reconstrucţie ecologică
prin împădurirea perimetre-
lor de ameliorare Bârca,
Cruceru, Horpaz, Uricani,
Voroveşti - Recea, aparţi-
nând Comunei Miroslava
(62,57 ha din 86,95 ha);

• Extindere reţele electri-
ce şi reţea de iluminat
public în  Localitatea
Proselnici (L = 1.44 km);

• Extindere reţele electri-
ce de iluminat public în
Localitatea Voroveşti (L=
1.402 km);

• Extindere sistem de ali-
mentare cu apă potabilă în
Localităţile Valea Adâncă,
Horpaz (L= 13.833 km);

• Extindere sistem de ali-
mentare cu apă în
Localităţile Voroveşti şi
Brătuleni (L = 10.7535 km).

Pasul 4: Investiţii în
educaţie, sănătate,
sport şi cultură

Pe măsură ce comuna
Miroslava se dezvoltă,
apare nevoia firească a cetă-
ţenilor spre un anume grad
de confort. Un loc în care nu
ai ce face în timpul liber nu
atrage pe nimeni. Aşa a apă-
rut necesitatea construirii
unor săli de sport, cămine
culturale, locuri de agre-
ment, obiective pe care
autoritatea locală le-a
cuprins în proiecte investi-
ţionale (pe care altminteri
le-am prezentat mai devre-
me). Nu lipsesc nici proiec-
tele sociale sau educaţiona-

le. Comuna Miroslava dis-
pune deja de două Centre
pentru Copii aflaţi în situa-
ţie de risc (la Corneşti),
unde elevii sunt ajutaţi să-şi
facă lecţiile şi primesc două
mese pe zile. Un proiect la
care ţin foarte mult autorită-
ţile este şi amenajarea unui
cămin pentru bătrâni, pe
malul lacului Ciurbeşti.
Pentru că a crescut numărul
de copii în Valea Adâncă
Nouă, peste drum de biseri-
că va fi construită o grădini-
ţă nouă. În Miroslava a fost
construit deja un Centru de
Informare Turistică, foarte
activ de altfel, instituţie care
nu doar că promovează
obiectivele turistice din
zonă, dar şi găzduieşte eve-
nimente culturale de prim
rang. Tot în Miroslava func-
ţionează o sală polivalentă
în care se pot practica toate
sporturile specifice de sală
şi urmează ca aceasta să fie
extinsă cu încă două corpuri
noi. La Uricani a fost ame-

najată o bază sportivă, în
care echipa de Liga a III-a
Ştiinţa Miroslava îşi susţine
meciurile cu rezultate care
ne îndreptăţesc să ne aştep-
tăm la o promovare în Liga
superioară. Trăgând linie,
comuna Miroslava adăpos-
teşte o comunitate foarte
dinamică, aflată în plină
dezvoltare demografică iar
la cum arată bugetul pe
2016, lucrurile nu se vor
opri aici. „Suntem optimişti.
E adevărat că mulţi spun
despre noi că suntem cea
mai bogată comună din ţară,
dar să nu uităm că la 13 sate
câte sunt în componenţa
UAT Miroslava şi proble-
mele pe care le avem de
rezolvat sunt foarte mari.
Uşor-uşor, sperăm să le
rezolvăm pe toate şi să
avem cu toţii parte de o
viaţă frumoasă împreună”, a
concluzionat Dan Niţă, pri-
marul comunei Miroslava.  

bogată comună din România?
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Ca în fiecare an, prăznuirea în calen-
darul creştin ortodox a Sfinţilor Împă-
raţi Constantin şi Elena a coincis cu
Zilele Şcolii Gimnaziale „Col.
Constantin Langa” din Miroslava, prilej
pentru elevii şi cadrele didactice de la
această unitate de învăţământ de a se
mai relaxa, derulând o serie de acţiuni
culturale şi sportive, jocuri şi concur-
suri tematice, pe teme de cultură gene-
rală şi multe altele.

Zilele Şcolii „Col. Constantin
Langa” au debutat vineri, 20 mai, cu
următoarele activităţi: 

• Cadre pozitive  - concurs de foto-
grafii tematice, în cadrul Proiectului
Viaţa la Pozitiv;

• Parada Eco (Preţuim natura, iubim
viaţa) – expoziţie de costume şi măşti
realizate din materiale reciclabile;

• Dansuri tematice
• Punguţa cu doi bani – piesă de tea-

tru şcolar, interpretată de elevi ai şcolii;
• Reprezentaţie Capoeira – arte mar-

ţiale braziliene
Sâmbătă, când a fost şi hramul

Bisericii din Uricani, elevi ai şcolii
„Col. Constantin Langa” din
Miroslava, dar şi ai subunităţii „Miron
Barnovschi” din Uricani au participat la
slujbă şi hram. „Asemenea acţiuni des-
făşurăm în fiecare an şi de fiecare dată
încercăm să venim cu ceva nou, pentru
a cinsti memoria părintelui spiritual al
şcolii noastre – colonelul Constantin
Langa. Anul trecut am ţinut o slujbă la
mormântul acestuia, anul acesta am fost
prezenţi la slujba din Uricani”, poves-
teşte prof. Diana Deliu, consilier educa-
tiv.

Zilele Şcolii „Col. Constantin Langa” din Miroslava

• Figură bună a prichin-
deilor din Miroslava, la
Festivalul „De la lume
adunat şi-napoi la lume
date”

Peste 300 preşcolari din
20 de grădiniţe din judeţul
Iaşi au evoluat pe scena
amenajată în Atrium-ul
complexului comercial
Palas Mall, în cadrul unui
festival judeţean de folclor
cu tema „De la lume aduna-
te şi-napoi la lume date”.
Comuna Miroslava a fost
reprezentată de 14 copii de
la Grădiniţa cu program
normal Miroslava, care au
interpretat „dansul copiilor
la nuntă”. „A fost un specta-
col reuşit iar copiii noştri s-
au simţit foarte bine pe
scenă. La asemenea compe-
tiţii participăm frecvent şi
primim diverse distincţii
sau diplome. Asta s-a
întâmplat şi acum. Atât cos-
tumele, cât şi dansul copii-
lor au fost bine primite de

public”, povesteşte Monica
Vacaru, educatoare.

Spectacolul a avut loc pe
14 mai, iar copiii au fost
jurizaţi de specialişti în
etnografie şi folclor, con-
duşi de interpreta de muzică
populară Claudia Martinică,
altminteri cadru didactic şi
ea. 

Festivalul judeţean „De
la lume adunate şi-napoi la

lume date”, ediţia a II-a, a
fost organizat de Grădiniţa
cu program prelungit „Sf.
Sava din Iaşi”. Copiii au
prezentat jocuri muzicale
din folclorul copiilor, obţi-
nând un premiu special. Din
juriu au mai făcut parte:
Maestru Coregraf Mihai
Roşcăneanu, Director Prof.
Iuliana Gorea şi Dirijorul
Marinică Botea. 

„Dansul copiilor la nuntă” - show în Palas

În urmă cu două săptă-
mâni, în Sala Polivalentă
din centrul comunei
Miroslava a avut loc faza
locală a concursului pentru
elevi „Sanitarii priceputi”.
La competiţie, au răspuns
„prezent” echipaje de elevi
ai şcolilor gimnaziale din
Miroslava, Corneşti şi
Uricani. Dat fiind pregătirea
temeinică a elevilor atât la
partea teoretică, dar şi prac-
tică, a fost nevoie de o etapă
suplimentară, de baraj pen-
tru desemnarea echipei care
va reprezenta comuna în
faza superioară. 

Astfel, pe locul I s-a
situat şcoala Uricani, echi-
pajul din Corneşti s-a situat
pe poziţia a doua, la mică
diferenţă de punctaj, iar pe
locul III şcoala Miroslava.
Din coordonarea elevilor
din Corneşti s-a ocupat
doamna Zanvettor Florica,
profesor de fizica-chimie în
cele trei şcoli.

Micii sanitari

La concursul judeţean
„Micii sanitari”, ediţia a
XX-a 2016, copiii grădini-
ţei din Ciurbeşti au făcut o
figură frumoasă în faţa
juriului, prezentând o sce-
netă tematică, intitulată
„pitici voioşi şi sănătoşi”. În
afara scenetei, copiii s-au
prezentat juriului cu lucrări
artistico-plastice, care au
completat o expoziţie cu

lucrări asemănătoare, reali-
zate de copii de la mai
multe grădiniţe din Iaşi. 

Desfăşurat la Palatul
Copiilor din Iaşi, în data de
18 aprilie 2016, concursul a
fost organizat de Grădiniţa
cu program prelungit nr. 13
Iaşi, în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Jude -
ţean Iaşi, Palatul Copiilor
Iaşi, Societatea Naţională
de Cruce Roşie din
România, Filiala Iaşi.

Sanitarii pricepuţi

• Concurs de costume fanteziste,
realizate din materiale reciclabile

La finalul săptămânii Şcoala Altfel,
pe 21 aprilie, Complexul Comercial
Palas Mall a găzduit un concurs pe
tema „Creează eco, dăruieşte din
suflet”, la care au participat copii de la
mai multe grădiniţe din judeţul Iaşi, cu
costume realizate din materiale reci-
clabile. Participarea în concurs a vizat
două aspecte: parada modei cu costu-
me din materiale reciclabile şi expozi-
ţie cu obiecte confecţionate din mate-
riale reciclabile. Generosul spaţiu al
Atriumului Palas Mall a permis desfă-
şurarea în paralel a evenimentelor,
publicul putând admira atât parada
copiilor, cât expoziţiile grădiniţelor.

Costumele din materiale reciclabile
au evidenţiat cunoaşterea corectă a
conceptului de reciclabil, în concurs
fiind înscrise vestimentaţii excepţiona-
le din ziare, reviste, saci de plasă, CD-
uri, bandă de magnetofon, peturi plas-

tic, saci de rafie, cofraje de ouă, cutii
de carton ş.a. 

Tematica celor circa 200 costume a
fost largă, publicul asistând la defila-
rea personajelor din poveşti şi din des-
ene animate (Scufiţa Roşie, Motanul
Încălţat, Alba ca Zăpada, Micul Prinţ,
Clopoţica, Cenuşăreasa, Spiderman,
Peter Pan, Hello Kitty, Batman,
Aurora, Fulger McQuenn, Roboţel),
personajelor din lumea plantelor şi
animalelor (Zână primăverii, Zână
Iernii, Buburuza, Fluturaşi, Margareta,
Ghiocel, Zâna Florilor, Ridichea, Zâna
Apelor, Bufniţa, Văcuţa, Prinţesa
Frezia, Păunul, Dinozaurul, Sirena
ş.a.), a personajelor din trecutul istoric
sau inspirate din tradiţiile româneşti
(Regele, Mireasa, Soldat medieval,
Soldat roman, Maramureşean,
Româncuţa, Străjer, Port Popular,
Gladiator) şi a personajelor inspirate
din meseriile preferate (Micul Mozart,
Pictorul Misterios, Mica Jurnalistă,
Profesoara Eco, Micul Chimist, Mica

Balerină, Pompierul).
Din partea comunei cu program

normal din Miroslava au fost prezenţi
la concurs 8 copii, cu costumele:
Pinocchio (Ianis Pădurariu), Prietenul
Veseliei (Matei Prodan), Prinţesa
Papagal (Maria Chirilă), Bucătarul
(Emanuel Leonte), Păpuşa (Iris
Cămăraş), Sultanul (Rareş Lupu), Pitic
(Gabriel Gheroghică), Arlechin
(Vlăduţ Fotea).

Banii strânşi au fost donaţi
Organizaţiei Salvaţi Copiii pentru aju-
torarea copiilor cu nevoi speciale pro-
venind din medii defavorizate.

„Creează eco, dăruieşte din suflet”

Alături de copiii altor grădiniţe din judeţ, prichindeii Grădiniţei din
Ciurbeşti au participat cu mare entuziasm la un concurs de… grădină-
rit! Intitulată „pitici vioi şi sănătoşi”, acţiunea a fost organizată de
Palatul Copiilor din Iaşi. Sub atenta supraveghere a educatoarei
Constanţa Olaru, aceştia s-au distrat cum au ştiut mai bine, lucrând
pământul şi straturile de flori cu mare talent, motiv pentru care s-au
întors acasă cu premii, diplome şi aprecierea zgomotoasă a celor care
i-au văzut şi încurajat.  Felicitări şi din partea noastră atât micuţilor, cât
şi doamnei educatoare pentru că înţelege să diversifice activităţile şi să
mobilizeze copiii în acţiuni care efectiv le fac mare plăcere!

Pitici vioi şi sănătoşi

Elevi Şcolii Gimnaziale din Corneşti s-au deplasat în rezervaţia pale-
ontologică Repedea, din zona Bucium, în vecinătatea Iaşului. Ieşirea a
fost organizată la începutul lunii mai de prof. Gârlescu Mărioara, de la
Palatul Copiilor Iaşi, conducătoarea Cercului de geologie. Copiii au fost
fascinaţi de varietatea fosilelor din rezervaţie, au colectat material, au
făcut fotografii. Nu în ultimul rând, au făcut mişcare într-o arie protejată
de lege. „Încurajăm acest gen de activităţi, întrucât scot elevul din rutina
zilnică, îl motivează să descopere şi alte lucruri pe care nu le vede decât
în manualele din şcoală. În plus, aceste activităţi au un pronunţat carac-
ter practic, pregătind elevii pentru viaţă, pentru înfruntarea situaţiilor
dificile!”, a menţionat prof. Ilie Apostol, directorul şcolii.

Excursie la Repedea
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• Elevii din Miroslava vor
reprezenta judeţul Iaşi la faza
naţinală a concursului “Să ştii
mai multe, să fii mai bun”, la
secţiunea “abilităţi de viaţă” 

Veste extraordinar de bună
pentru elevii şi cadrele didac-
tice ale Şcolii Gimnaziale
“Col. Constantin Langa” din
Miroslava. În urma evaluării
concursului ISJ Iaşi cu tema
“O activitate de succes în
săptămâna Școala Altfel: Să
știi mai multe, să fii mai
bun!” 2016, activitatea copii-
lor din Miroslava “Vitrine
Pozitive” s-a plasat pe primul
loc la categoria “Abilități de
viață”, cu un punctaj maxim
de 10 puncte. Asta înseamnă
că Şcoala Gimnazială “Col.
Constantin Langa” din
Miroslava va reprezenta
județul Iași la competiția
națională, pe acest domeniu. 

Profităm de această ocazie
pentru a-i ruga eventualii sus-

ţinători din comună să dea un
vor printr-un “click”, în 23 -
29 mai 2016, pe platforma de
votare http://sae.edu.ro/vota-
re. La stabilirea punctajului
final al fiecărei activități,
ponderea notei date de comi-
sia de evaluare desemnate de
MENCȘ va reprezenta 80%,
iar votul publicului 20%.

Felicitări elevilor implicaţi
în proiect, precum şi profeso-
rilor coordonatori: Deliu
Diana şi Vlăduţ Daniela! 

Elevii au făcut afişe, apoi
le-au postat în vitrine din
comună

Activitatea realizată în
Săptămâna Altfel „Vitrine pozi-
tive” face parte din Programul
Educațional Internațional
„Viața la pozitiv”, un program
care își propune să promoveze
și să susțină exemple de bună
practică eficiente, contribuind

la dezvoltarea personală a
copiilor și cadrelor didactice
prin dobândirea de competențe
utile. Activitățile organizate în
cadrul acestui proiect au fost
diverse. 

În prima zi au fost organiza-
te ateliere de lucru pentru
realizarea de afișe cu mesaje
pozitive, în diferite tehnici.
Copiii s-au documentat pe
internet și au selectat citate,
texte, versuri etc., apoi au creat
– individual sau în echipe -
afișe colorate, vesele, optimis-
te, sub îndrumarea profesorilor
coordonatori. 

Afișe foarte frumoase au
creat elevii: Cazacu Noelia (cl.
VI) și Zalomir Gabriela Ema
(cl. VIII), Haras Elena, Chiriac
Luciana, Iacob Lorena,
Prisacaru Ștefania (cl. VII),
Ceobanu Lidia, Mihăilescu
Alessio, Pașan Marko,  Radu
Alexandra Maria, Ungureanu
Gabriel (cl. V).

A doua zi, elevii au mers la

magazinele și localurile publice
din localitate pentru a aranja în
vitrine afișele. Au fost primiți
cu mare drag, afișele lor și-au
găsit loc în vitrine, pe ferestre,
pe rafturi. Mesajele lor
sensibile au emoționat proprie-
tarii de magazine (în unele
cazuri copiii au primit dulciuri
la plecare) și sperăm să
impresioneze și cumpărătorii și
să-i încurajeze spre un stil de
viaţă pozitiv.

Toți elevii participanți și-au
dezvoltat astfel simţul estetic,
gustul pentru frumos, contri-
buind totodată la adoptarea
unei atitudini pozitive în comu-
nitate prin modalitatea de aran-
jare a vitrinelor.

“Vitrine Pozitive” – reacţii
la o provocare!

“Proiectul Viața la Pozitiv
constă în promovarea și
susținerea unor modele de

excelență în educație, dar și
exemple de bună practică în
toate domeniile de interes” -
prof. Deliu Diana-Aurora 

“Scopul educației nu este
doar acela de a scoate pe bandă
rulantă absolvenți bine
informați, ci niște persoane
capabile să se descurce onora-
bil în toate provocările pe care
viața le va scoate în cale” –
prof. Vlăduț Daniela

„Mi-a plăcut această activi-
tate deoarece putem arăta
oamenilor cum  pot deveni
oameni pozitivi” – Cazacu
Noelia, clasa a VI-a B);

„A fost o activitate foarte
interesantă din care am învățat
că împreună putem face mult
mai multe lucruri pozitive
decât fiecare separat” –
Zalomir Ema, clasa a VIII-
a);

„Îmi plac aceste activități
frumoase și pline de culoare,
deoarece participă mulți copii,
sunt distractive și învățăm să
lucrăm în echipă” –
Ungureanu Gabriel, clasa a
V-a A);

„În timpul realizării afișelor,
am îmbinat utilul cu plăcutul,
ne-am distrat și am învățat să
fim pozitivi” – Gotînjan
Amina, clasa a V-a B);

“Mă bucur că există interes
din partea cadrelor didactice şi
a elevilor în organizarea de
activități extrașcolare. Am
sprijinit și am susținut, în
măsura posibilităților, aceste
activități” – David Canto -
reanu Mariana, părinte elev
clasa a V-a A);

„Şcoala Altfel este un pro-
iect obositor pentru profesori,
dar foarte atractiv pentru elevi”
– Matei Paula, părinte elev
clasa a V-a A);

„Apreciez foarte mult efor-
turile pe care le fac profesorii,
alături de elevi, de a susține
activități de acest gen” –
Ramona Luncanu, părinte
elev clasa a VII-a

Activitățile din cadrul
proiectului Viața la Pozitiv se
găsesc pa pagina de facebook
a școlii, la adresa
https://www.facebook.com/
scmiroslavaviatalapozitiv

“Vitrine Pozitive” merge mai departe!

• Imagini curate,
neprelucrate, au
abordat tema „Viaţa
la Pozitiv”

Un inedit concurs de
fotografii realizate de elevi,
cu tema generică „Viaţa la
Pozitiv”, a avut loc la Şcoa-
la Gimnazială „Col.
Constantin Langa” din
Miroslava. Potrivit regula-
mentului, fotografiile pre-
zentate pentru a fi evaluate
trebuiau să abordeze aspecte
variate ale unei vieţi poziti-
ve, fără a fi prelucrate în
prealabil în photoshop sau
alte programe de editare
fotografică. A urmat expozi-
ţia propriu-zisă, iar în urma

jurizării au fost acordate
premii. 

Participanţi la concurs au
fost elevi ai claselor V-VIII
şi cadre didactice iar din
juriu au făcut parte Marius
Pavel (profesor de desen),
Carmen Bradea (consilier
şcolar) şi Biaca Bradea
(elevă).

Misiunea de evaluare a
lucrărilor nu a fost simplă,
juriul deliberând îndelung
asupra tehnicilor folosite,
asupra expresivităţii imagi-
nii şi a impactului emoţional
indus. În cele din urmă, s-au
acordat premii, după cum
urmează:

• Premiul special al juriu-
lui – Mihalache Alexandra,

elevă în clasa a VII-a A, o
pasionată a artei fotografice;

• Premiul I: Bursuc
Claudia, Buchilă Bianca,
Musteaţă Mădălina;

• Premiul II: Chiriac
Corina, Radu Sebastian,
Banu Bianca;

• Premiul III: Miron
Delia, Ceobanu Lidia,

Decuseară Alexandra;
• Menţiuni: Drăgan

Mariana, Cazacu Noelia,
Molocea Ioana, Chiruţă
Delia

“A fost un proiect deose-
bit, la care copiii şi-au pro-
bat creativiatea şi simţul
artistic. Premierea lucrărilor

fotografice a fost de aseme-
nea un prilej pentru noi de a
premia şi implicarea în acti-
vităţile desfăşurate în cadrul
proiectului mare “Viaţa la
pozitiv”, un demers interna-
ţional la care ne-am aliniat
cu mare plăcere, mai ales că
promovarea pozitivismulul
e un lucru atât de rar în

societatea românească.
Elevii noştri au fost încân-
taţi de diversitatea activităţi-
lor realizate pe această temă
iar noi, cadrele didactive,
am avut satisfacţii pe măsu-
ră”, a declarat prof. Diana
Deliu, coordonatoare a pro-
iectului. 

Cadre pozitive

• Prestigioase premii pentru elevii Liceului “Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava

Continuând tradiţia, în perioada 12-15 mai 2016 elevii
Liceului Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava au
obţinut premii prestigioase la Sesiunea de Comunicări Şti-
inţifice la Biologie, Faza Naţională, care a avut loc la
Târgu Jiu. Aici, elevii Haras Iulian Claudiu şi Iordache
Alin din clasa a XI-a A, coordonaţi de către prof. Mihăilă
Felicia şi Banciu Maria Terezia au obţinut premiul II pen-
tru lucrarea „Efectul zaţului de cafea asupra creşterii şi
dezvoltării plantelor de cultură, specia Phaseolus vulgaris
(fasolea)”.

Proiectul premiat la Târgu Jiu a fost precedat de un
altul cu tema „Zaţul de cafea, hrană pentru plante, sănăta-
te pentru om”, care a primit premiul I, la Concursul
Naţional de Proiecte de Mediu, faza judeţeană, desfăşurat
la Şcoala Gimnazială „B. P. Haşdeu” din Iaşi. 

În realizarea acestui proiect elevii s-au bucurat de spri-
jinul şi îndrumarea următoarelor cadre didactice: prof.
Banciu Maria Terezia, prof. Mihăilă Felicia, prof. Ionescu
Livi, prof.Andriucă Anamaria,  prof. Toader Mariana,
prof. Timu Constantin.

AFLĂM LUCRURI NOI!

Efectul zaţului de cafea
asupra fasolei verzi • Elevii Liceului Agricol din

Miroslava, prezenţi la
Bucureşti, la finala naţională
“Compania Anului” 

Mai în glumă, mai în serios,
programul “elevul şi compa-
nia” derulat prin Junior
Achievement Romania la
Liceul Agricol “Mihail Ko -
gălniceanu” din Miroslava în -
cepe să devină ceva serios. 

Distribuiţi pe grupe de
lucru, 60 de elevi au înfiinţat 9
companii virtuale, care au des-
făşurat activităţi specifice unei
firme reale. În acest mod, elevii
şcolii din Miroslava s-au putut
familiariza cu conceptul de
“business”, şi-au prezentat
ideea de afacere către
Organizaţia Junior Achieve -
ment şi au participat la trainin-
guri on-line. Şapte elevi au
obţinut certificatul de com -
petențe financiare de bază și e-
commerce. Trainingul propriu-
zis a început în perioada mar-

tie-aprilie, când au fost selecta-
te echipele care aveau de
implementat proiectele în
cadrul incubatorului Bizz
Factory. Fiecare companie vir-
tuală a participat la cursuri de
consultanţă şi a întocmit pla-
nuri de afaceri pe care le-a
expediat, în vederea selectării,
la competiţia naţională. 

Compania virtuală SPICY
GHOST, coordonată de profe-
sorii Andriucă Ana Maria şi
Zota Daniela, a fost nominali-
zată pentru a participa la finala
naţională “Compania Anului”,
care s-a desfăşurat la Hotel
Marshal Garden din Bucureşti,
pe 24 mai. Compania din
Miroslava s-a prezentat la
această competiţie cu un pro-
dus surprinzător – “dulceaţa de
ardei iute” – care are ca scop
crearea unui brand, simbol
pentru evidenţierea poveştii cu
fantoma din Palatul Sturdza.
Liceul agricol a fost reprezen-
tat de 2 profesori şi 4 elevi,

cheltuielile de deplasare şi par-
ticipare fiind suportate de orga-
nizatori şi de Primăria comunei
Miroslava. Festivitatea finală

de premiere a avut loc pe 25
mai, în cadrul Galei “Investeşte
în Educaţie! – Business Hall of
Fame”. 

Spicy Ghost şi joaca de-a companiile



12 Alegeri locale Mesagerul

La nivelul UAT
Comuna Miroslava, con-
form datelor înscrise în
Registrul Electoral,
actualizat la zi, în vede-
rea organizării alegerilor
locale din data de 05
iunie 2016, au fost
delimitate 11 secții de
votare astfel:

• Secția de votare nr.
514 - va cuprinde o parte
din satul Miroslava și
anume alegătorii cu
numele de familie care
începe de la lit.A până la
lit.K și va avea sediul în
incinta Școlii Gim -
naziale „Colonel Cons -
tantin Langa” – Mi -
roslava (într-o sală de
clasă);

• Secția de votare nr.
515 - va cuprinde o parte
din satul Miroslava și
anume alegătorii cu
numele de familie care
începe de la lit.L  până la
lit.Z și va avea sediul în
incinta Școlii Gim -
naziale ”Colonel Cons -
tantin Langa” – Mi -
roslava (în altă sală de
clasă);

• Secția de votare nr.
516 - va cuprinde satele
Balciu și Valea Ursului
și va avea sediul în
incinta Sălii de Sport –
Miroslava;

• Secția de votare nr.
517 - va cuprinde satul
Brătuleni și va avea
sediul în incinta Școlii
cu clasele I-IV -
Brătuleni (într-o sală de
clasă);

• Secția de votare nr.

518 - va cuprinde satele
Ciurbești și Dancaș și va
avea sediul în incinta
Școlii cu clasle I-IV
Ciurbești;

• Secția de votare nr.
519 - va cuprinde satele
Cornești și Proselnici și
va avea sediul în incinta
Școlii Gimnaziale „Di -
mitrie Anghel” -Cornești
(într-o sală de clasă);

• Secția de votare nr.
520 va cuprinde satul
Horpaz și va avea sediul
în incinta Grădiniței cu
program normal Horpaz;

• Secția de votare nr.
521 va cuprinde satele
Găureni și Uricani și va
avea sediul în, incinta
Școlii Gimnaziale
„Miron Barnovschi” –
Uricani;

• Secția de votare nr.
522 va cuprinde locuito-
rii din satul Valea
Adâncă (Veche) și o
parte din alegătorii din
Valea Adâncă Nouă,
care au pe adresa de
domiciliu următoarele
străzi:
- Strada Drenurilor
- Strada Imașului
- Strada Pepinierii
- Strada Pomilor 
- Strada Școlii
- Strada Sub Coșere
- Strada Tudor Nicolae
- Stradela Valea Adâncă
- Strada Veche
- Strada Viei
- Strada Vișinilor 
- Strada Parcului 
- Strada Prunilor 
- Strada Morarilor 
- Strada Mărului 

- Strada Caisului 
- Strada Coșarilor 
- Strada Prof.
Constantin Martiniuc 
- Strada Ioan Joldea
Vodă 
- Strada Iliaș Vodă 
- Strada Livezilor 
- Strada Pajiștei 
- Strada Berzei 
- Strada Orizont 
- Strada Speranței 
- Strada Săgeții 
- Strada Plevnei 
- Strada Lunca Bahlui 
- Strada Muncii 
- Strada Oborului 
- Strada Stejarul Roșu 
- Strada Amurgului 
- Strada Argilei 
- Strada Smârdan 
- Strada Soarelui 
- Strada Vinului 
- Strada Crângului 
- Strada 1 Mai 
- Strada Grigore al III-
lea Ghica Vodă
- Strada Revoluției 
- Strada Stejarii Argintii 
- Strada Sfântul
Gheorghe 
- Strada Cârligătura 
- Strada Dumbravei 
- Strada Haiducilor 
- Strada Primăverii 

Sediul acestei secţii
de votare este în incinta
Grădiniței cu program
normal - Valea Adâncă.

• Secția de votare nr.
523 - va cuprinde o parte
din satul Valea Adâncă
(Nouă) și anume
alegătorii care își au
domiciliul la următoare-
le străzi:
- Strada Alexandru
Cornea Vodă 

- Strada Atelierului 
- Strada Bazei 
- Strada Cicoarei 
- Strada Cornești 
- Strada Costea Vodă 
- Strada Debarcaderului 
- Strada Despot Vodă 
- Strada Ezăreni  
- Strada Fabricii 
- Strada Florilor 
- Strada Iazului 
- Strada Îngustă 
- Strada Iuga Vodă 
- Strada Lațcu Vodă 
- Strada Nucilor 
- Strada Principală 
- Strada Salciei 
- Strada Vasile
Băcăuanu 
- Strada Zorilor 
- Strada Veseliei 
- Strada Minerva
- Strada Slatina
- Strada Gospodarilor 
- Strada Venus 
- Strada Pandurilor 
- Strada Gloriei 
- Strada Șoimului 
- Strada Aluniș 
- Strada Siretului 
- Strada Măgura 
- Strada Traian 
- Strada Trifoiului 
- Strada Apicultorilor 
- Strada Roșiori 
- Strada Văii 
- Strada Agronomilor 

Sediul acestei secţii
de votare va fi la
Magazin mobilă Tofan,
localitatea Valea
Adâncă.

• Secția de votare nr.
524 - va cuprinde satul
Vorovești și va avea
sediul în incinta Școlii
Primare - Vorovești
(într-o sală de clasă).

Delimitarea secţiilor de votare
în comuna Miroslava

• Cetăţenii comunei Miroslava sunt
cheamaţi la urne pentru a-şi alege
primarul, Consiliul Local şi
Consiliul Judeţean 

Duminică, 5 iunie, începând cu ora
7:00 dimineaţa, toţi cetăţenii cu drept
de vot ai comunei Miroslava, care au
împlinit vârsta de 18 ani inclusiv în ziua
alegerilor sunt aşteptaţi la secţiile de
votare pentru a-şi desemna o nouă
reprezentare la nivel administrativ.
Urnele vor fi deschise până la ora
21:00. Alegătorii vor vota numai la sec-
ţia de votare la care este arondată strada
sau localitatea unde sunt înscrişi în lista
electorală permanentă sau în copia de
pe lista electorală complementară.
Accesul alegătorilor în sala de votare
are loc în serii corespunzătoare numă-
rului cabinelor. Fiecare alegător prezin-
tă actul de identitate operatorului de
calculator al biroului electoral al secţiei
de votare, care înscrie codul numeric
personal al alegătorului în sistemul
informatic de monitorizare a prezenţei
la vot şi de prevenire a votului ilegal.

Sistem informatic de 
verificare a votului

În cazul în care alegătorul nu figu-
rează în lista electorală permanentă sau
în copia de pe lista electorală comple-
mentară existentă în secţia de votare
respectivă, sistemul informatic semna-
lează dacă persoana care s-a prezentat
la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în
ziua votării inclusiv, dacă persoana care
s-a prezentat la vot şi-a pierdut dreptu-
rile electorale, sau dacă persoana este

arondată la altă secţie de votare. De ase-
menea, acelaşi sistem informativ va
verifica dacă respectiva persoană şi-a
mai exercitat dreptul de vot la acelaşi
scrutin în altă parte, ceea ce ar atrage
după sine şi o sancţiune penală. Accesul
în cabina de vot cu orice tip de aparate
de înregistrare sau preluare imagini este
interzis.

Procedura de vot

Alegătorii votează separat, în cabine
închise, aplicând ştampila cu menţiunea
„VOTAT” în patrulaterul care cuprinde
lista de candidaţi sau numele candidatu-
lui pe care îl votează. Ştampila cu men-
ţiunea „VOTAT” trebuie să fie rotundă
şi astfel dimensionată încât să fie mai
mică decât patrulaterul în care se aplică.
Ulterior, alegătorii trebuie să predea
ştampila preşedintelui secţiei, care are
obligaţia să ştampileze actul de identi-
tate, menţionând data scrutinului. Dacă
cel care votează are carte de identitate,
atunci pe verso-ul acesteia se aplică un
autocolant cu menţiunea „votat”.
Disfuncţionalitatea sistemului informa-
tic nu poate determina suspendarea sau
întreruperea votării. Potrivit legii alege-
rilor locale, pentru alegătorii care nu se
pot deplasa la sediul secţiei de votare
din cauză de boală sau invaliditate, pre-
şedintele biroului electoral al secţiei de
votare poate aproba, la cererea scrisă a
acestora, însoţită de copii ale actelor din
care rezultă starea de sănătate sau de
invaliditate, ca o echipă formată din cel
puţin doi membri ai biroului electoral
să se deplaseze cu o urnă specială şi cu
materialul necesar votării - ştampila cu

menţiunea „VOTAT” şi buletinele de
vot - la locul unde se află alegătorul.

În raza unei secţii de votare se utili-
zează o singură urnă specială, care
poate fi transportată numai de membrii
biroului electoral al secţiei de votare,
sub paza structurilor MAI. Campania
electorală se va încheia pe 4 iunie, la
ora 7.00, începând cu această dată fiind
interzisă propaganda electorală, adică
afişarea, lansarea sau distribuirea mate-
rialelor electorale de orice tip.

Desfăşurarea alegerilor 

Fiecare secţie de votare trebuie să
aibă un număr suficient de cabine, urne
şi ştampile de votare, care se asigură de
către primari. Cabinele şi urnele trebuie
aşezate în aceeaşi încăpere în care îşi
desfăşoară activitatea preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare şi
membrii acestuia. În ziua alegerilor, la
ora 6.00, preşedintele biroului electoral
al secţiei de votare, în prezenţa celor-
lalţi membri, verifică urnele, cabinele,
existenţa listelor electorale, a buletine-
lor de vot şi a ştampilelor necesare
votării, după care închide şi sigilează
urnele, prin aplicarea ştampilei de con-
trol a secţiei de votare. Comercializarea
sau consumul de alcool pe o distanţă de
500 metri în jurul secţiei de votare este
interzisă. După ce au votat, cetăţenii
îndoaie buletinele de vot astfel încât
pagina albă care poartă ştampila de
control să rămână în afară şi le introduc
în urnă având grijă să nu se deschidă.
Îndoirea greşită nu atrage nulitatea
votului, dacă secretul votului este asi-
gurat. În cazul în care buletinul de vot
se deschide în aşa fel încât secretul
votului nu mai este asigurat, acesta se
anulează şi se dă alegătorului, numai o
singură dată, un nou buletin de vot,

făcându-se menţiune despre acesta în
procesul-verbal al operaţiunii de votare.
Preşedintele poate lua măsuri ca staţio-
narea unui alegător în cabina de votare
să nu se prelungească nejustificat.
Prezenţa oricărei persoane în cabinele
de vot, în afara celei care votează, este
interzisă. Alegătorul care, din motive
temeinice, constatate de preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare, nu
poate să voteze singur, are dreptul să
cheme în cabina de votare în scopul de
a-1 ajuta, un însoţitor ales de el.

Materiale de propagandă
permise

Singurele materiale de propagandă
electorală permise în perioada campa-

niei electorale sunt: afişe electorale cu
dimensiunile de cel mult 500 mm o
latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele
electorale prin care se convoacă o reu-
niune electorală vor avea 400 mm o
latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi
amplasate în locurile speciale pentru
afişaj; materiale de propagandă electo-
rală audio sau video, difuzate de mass-
media audiovizuală; publicitate în presa
scrisă; materiale de propagandă electo-
rală online; broşuri, pliante şi alte mate-
riale tipărite. Potrivit legii, se interzice
competitorilor politici să utilizeze în
campania electorală bannere, mesh-uri,
panouri publicitare, steaguri publicita-
re, calcane, ecrane publicitare, indica-
toare publicitare direcţionale, structuri
de publicitate autoportante, publicitate
luminoasă, publicitate pe vehicule.

Alegeri locale! 

Primăria comunei Miroslava a stabilit urmă-
toarele locaţii în care pot avea loc adunări publi-
ce, cu caracter electoral:

• Sat Proselnici: Şcoala Veche.
• Sat Ciurbeşti: Şcoala Veche.
• Sat Horpaz: Sala mare şcoală. 
• Sat Valea Adâncă: Şcoala Veche.
• Sat Miroslava: Holul Sălii de Sport
• Sat Voroveşti: Şcoala Veche.
• Sat Brătuleni: Sala mare şcoală. 
• Sat Uricani: Cămin Cultural Uricani.
• Sat Corneşti: Centrul de zi pentru copii

Corneşti.
Potrivit legii, desfăşurarea de adunări publice

electorale în alte locaţii decât cele stabilite de
Primărie sunt interzise. 

Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publi-
ce în spaţiile amplasate în şcoli şi Centrul de zi
pentru copii Corneşti, se vor realiza, acolo unde
este cazul, numai după perioada de desfăşurare a
cursurilor.

Este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice
în locurile destinate desfășurării adunărilor publi-
ce, în imediata apropiere sau, când se consideră
necesar, chiar în întreaga localitate, pe toată dura-
ta acestora.

Organizatorii adunărilor publice sunt obligați
să înregistreze declarațiile de desfășurare a
adunărilor publice la unitățile de jandarmi com-
petente teritorial. 

Organizatorii adunărilor publice care urmează
să se desfășoare pe raza comunei Miroslava, vor
depune declarația scrisă la primărie, cu cel puțin
3 zile înainte de data desfășurării acestora, în care
trebuie să menționeze denumirea sub care este
cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data,
ora începerii și durata acțiunii, traseele de afluire
și de defluire, numărul aproximativ al
participanților, persoanele împuternicite să
asigure și să răspundă de măsurile de organizare,
serviciile pe care le solicită din partea Consiliului
Local, a poliției locale, a poliției rurale și jandar-
meriei, potrivit modelului prezentat în anexa la
Legea nr.60/1991 privind organizarea și
desfășurarea adunărilor publice, republicată.

Constituie contravenţii următoarele fapte,
dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât,

potrivit legii penale, să întrunească elementele
constitutive ale unor infracţiuni:

a) organizarea şi desfăşurarea de adunări
publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise;

b) nerespectarea orelor de desfăşurare, trasee-
lor de deplasare sau locului şi perimetrului desti-
nat adunării publice;

c) neluarea de către organizatori a măsurilor
de întrerupere a adunării publice;

d) participarea la adunări publice nedeclarate
sau interzise şi urmate de refuzul părăsirii locuri-
lor de desfăşurare a acestora, la avertizările şi
somaţiile organelor de ordine făcute potrivit
legii;

e) instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau
recurgerea la acţiuni violente sau alte manifestări,
cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, în orice
mod, a adunărilor publice;

f) refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă
măsura a fost dispusă de conducătorii acţiunilor;

g) organizarea sau participarea la contramani-
festaţii desfăşurate în acelaţi timp şi în acelaşi loc
cu adunările publice declarate, indiferent de
modul lor de exprimare;

h) introducerea sau desfacerea băuturilor
alcoolice în locurile destinate desfăşurarii adună-
rilor publice, pe toata durata acestora;

i) refuzul de a părăsi imediat adunarea la soli-
citarea organelor de ordine, potrivit legii.

Contravenţiile la lit. a)-c) se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, iar cele pre-
văzute la lit. d), e), f), g), h) si i), cu amendă de la
500 lei la 5.000 lei.

Pentru contravenţiile de la  lit. a)-c) se sanc-
ţionează, după caz, organizatorii sau persoanele
fizice responsabile pentru conducerea adunărilor
publice.

Locuri oficiale pentru adunări
publice

La alegerile locale de duminică,
5 iunie, fiecare alegător va primi
câte trei buletine de vot: unul pentru
alegerea primarului, unul pentru
alegerea Consiliului Local şi unul
pentru alegerea Consiliului
Judeţean.

Aspiranţi la calitatea de primar
al comunei Miroslava sunt următo-
rii candidaţi, care vor fi trecuţi în
următoarea ordine pe buletinele de
vot:

1. Constantin Coţofană (PMP)
2. Vasile Fetcu (UNPR)
3. Laura Velescu (PSD)
4. Dan Niţă (PNL)
5. Ilie Apostol (ALDE)

Ordinea partidelor pe buletinele
de vot pentru alegerea Consiliului
Local Miroslava este următoarea:

1. ALDE
2. UNPR
3. PSD
4. PNL
5. PMP
Ordinea partidelor pe buletinele

de vot pentru alegerea Consiliului
Judeţean este următoarea:

1. ALDE
2. UNPR
3. PSD
4. PNL
5. PER
6. PSRO (Partidul Social

Românesc)
7. PSR (Partidul Socialist

Român)
8. Asociaţia Partida Romilor

Asociaţia ProEuropa
9. PMP

Cine candidează la Miroslava?


