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„În acest mandat voi pune ordine
în toate domeniile de activitate”

Încurajat de rezultatul foarte bun obţinut în alegerile
locale şi aflat la începutul celui de al treilea mandat în
care a primit girul populaţiei pentru a conduce destinele
comunei Miroslava, primarul Dan Niţă îşi propune mai
multă fermitate în administrare. „Mai multă ordine, mai
multă disciplină!” - aceasta va fi deviza conducerii
Primăriei Miroslava pentru următorii patru ani, chiar şi
cu riscul major al pierderii de popularitate pentru orice
om politic care face de regulă concesii ca să şi-o menţină.
E un preţ pe care Dan Niţă pare dispus să-l plătească
pentru a-şi duce la capăt, aşa cum şi-a propus, toate
proiectele de dezvoltare a comunei. (gânduri, aprecieri şi
proiecte viitoare, cu Dan Niţă, primarul comunei
Miroslava, în PAGINILE 4-5)

Un nou operator de salubritate
în Miroslava

Controale pe linie de
urbanism şi disciplină
în construcţii

• Vechiul operator – SC Dermat Cons SRL
– pleacă de la 1 august
Fără îndoială, salubritatea rămâne principala problemă la
care autoritatea locală încă mai caută soluţii de rezolvare.
Comuna Miroslava nu doar că e cea mai mare din judeţ, dar
are şi un specific aparte prin faptul că dispune de 13
localităţi în care multe dintre căile de acces sunt înguste iar
volumul de deşeuri adunat este mare. Pe de altă parte preţul
de depozitare a gunoiului la groapa de la Ţuţora este unul
dintre cele mai mari din ţară. Acest lucru face ca un calcul
de eficienţă a serviciului de salubritate în comuna Miroslava
să dea de multe ori cu minus, în ciuda previziunilor anterioare.
Pe scurt, lucrurile stau astfel. Pentru preluarea gunoiului
menajer, Primăria comunei Miroslava a organizat licitaţii,
conform legii, iar aceste licitaţii au fost câştigate succesiv de
SC Predemet SA, SC Raabro SRL şi SC Dermat Cons SRL.
Confruntate cu situaţia din teren şi calculele de eficienţă
economice, nu tocmai favorabile, toate aceste firme au dat
bir cu fugiţii. Ultima pe listă – SC Dermat Cons SRL – a
anunţat conducerea Primăriei Miroslava că va părăsi locaţia
începând cu data de 1 august a acestui an, după ce i s-au
stricat două maşini într-o săptămână. Între timp, gunoaiele
s-au adunat iar populaţia a început să înroşească telefoanele.
„Situaţia este într-adevăr gravă, dar chiar nu ştiu ce am mai
putea face în plus în aceste zile care au mai rămas până la
sfârşitul lunii. Operatorul acreditat ne-a anunţat că de la 1
august va pleca, aşa că am început negocierile cu un nou operator SC Edil Industry SRL, din Iaşi, care ne-a dat asigurări
că deţine nu doar utilajele necesare pentru preluarea gunoiului

menajer, dar ar avea şi o abordare mai eficientă a acestei
activităţi. Să sperăm că cu acest operator nou vom ieşi cu bine
şi din acest impas. Îi înţelegem pe oameni şi ne cerem scuze
pentru disconfortul creat. Îi rugăm pe cetăţeni să nu mai
scoată resturi vegetale în drum”, a declarat viceprimarul
Vasile Bulbaşa.

Acelaşi preţ, acelaşi grafic
Preţul de preluare a gunoiului menajer va fi acelaşi, de
7,63 lei/persoană. La fel va fi şi graficul de preluare a
pubelelor, până la momentul în care noul operator – SC Edil
Industry SRL – va decide să facă modificările pe care le va
considera necesare pentru a-şi eficientiza activitatea. La fel,
încheierea contractelor individuale pentru preluarea gunoiului menajer sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii comunei
Miroslava. Persoanele care nu încheie aceste contracte individuale vor fi preluate în evidenţa Primăriei Miroslava, care
le va impune o taxă pe salubritate, mult mai mare decât taxa
prevăzută în contract.

Începând cu data de 1 august (termen anunţat şi în
ediţia anterioară a publicaţiei Mesagerul), corpul de
control al primarului, poliţia locală şi inspectorii de
specialitate ai compartimentului de urbanism vor verifica în teren legalitatea construcţiilor şi a amenajărilor
din toate satele. Acolo unde situaţia din teren nu va
coincide cu cea din acte se vor aplica sancţiuni,
începând cu amenzile prevăzute de lege şi de
normativele locale, mergând până la demolarea
construcţiei respective. „Cetăţenii au fost anunţaţi din
timp să se pună la punct cu autorizaţiile. Cine nu a ţinut
cont de lege va plăti. Comuna Miroslava trece acum
printr-un amplu program de investiţii în infrastructură
şi din cauza unora care nu ţin cont de reguli am ajuns
să suferim cu toţii, pentru că nu ne putem îndeplini
programul de modernizări. Legea e făcută pentru a fi
respectată, nu negociată”, a declarat primarul Dan
Niţă.
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ANUNŢURI

DIVERSE
• Vând miere de albine 100% naturală, tei sau
polifloră, producător direct, 20 lei/kg. Tel: 0746326.191 (Valea Ursului)
• Arendez 10.500 mp teren – fâneaţă, în Valea
Ursului (lângă biserică). Telefon 0745.914.122.
• 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.
IMOBILIARE
• Vând teren: două parcele 1000mp, trei parcele 580mp. Tel: 0742-549.394.
VÂNZĂRI AUTOTURISME
• Vând Dacia 1310 break în stare de funcţionare. Tel: 0760-066.919.
LOCURI DE MUNCĂ
• Pensiunea Antares, din Dancaş, angajează
menajeră şi ospătar cu experienţă. Detalii la tel.:
0743-966.908.
• Caut bonă pentru copii şcolari, în
Miroslava. Dorim o persoană serioasă, cu experienţă şi răbdare. Salarizare negociabilă! Permisul
de conducere reprezintă un avantaj. Telefon
0721.280.783.
• SC Ghedigec SRL Ciurbeşti angajează vânzător/vânzătoare. Tel: 0746-396.051
• Societatea comercială SC VEA MFG SRL cu
sediul în sat Brătuleni (zona Delphi System) angajează:
- sudori: CO2, argon, TIG;
- lăcătuşi construcţii sudate;
- vopsitori auto;
- tineri absolvenţi de liceu, în vederea calificării
pentru sudor, vopsitor etc.
Salarii nete între 1.400 şi 1.700 lei/lună. Relaţii
la telefon: 0757-068.603, 0771-732.958 sau 0757068.604.
• SC Tess Industrie SA – punct de lucru
Miroslava (str. Constantin Langa nr. 68) angajează
pe perioadă nedeterminată:
- Sudori – 1 schimb;
- Operatori presă – 2 schimburi;
- Operatori bandă – 3 schimburi;
- Vopsitori industriali – 3 schimburi;
- Muncitori necalificaţi – 2 schimburi;
Condiţii: apt de muncă şi seriozitate. Oferim
salariu, bonuri de masă, transport/decont transport.
Detalii
la
telefon
0752-015.961,
resurseumane@tessindustrie.ro sau la sediul firmei.
• Firmă de transport din Danemarca angajează urgent şoferi profesionişti de tir pentru
COMUNITATE. Se poate lucra şi în echipaj la început! Cerinţe de bază:
- permis de conducere, categoria C+E
- ADR (se poate pleca şi cu dovada înlocuitoare
la început)
- Card tahograf (digital)
- Certificat de pregătire profesională
- Cunoştinţe minime de engleză, germană sau
franceză
Şoferii cu experienţă sunt angajaţi fără testare.
Cazare gratuită! Decontare cheltuieli dosar angajare. Bilet de avion plătit de angajator. Salarii negociabile pentru şoferii cu experienţă. Detalii la telefon: 0725-32.32.23.

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

Best Company for All
„Veşnica Odihnă”
Executăm servicii complete de înmormântare
(sicrie, catering, construcţii funerare, cavouri
etc.) la preţuri convenabile.
Ne găsiţi la adresa str. Valea Adâncă nr. 9, tel.
0745-532.458 sau 0742-556.130

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

Normative ale Consiliului Local
Reunit în şedinţă de lucru ordinară, în ziua de joi, 7 iulie,
Consiliul Local al comunei Miroslava a dezbătut, votat şi aprobat
următoarele normative:
• Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă
a terenului în suprafaţă de 781,12 mp, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în intravilan sat Miroslava,
Tarlaua 56, număr cadastral 824/1/7/23, cu destinația de construire
locuință în comună;
• Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă
a terenului în suprafaţă de 600 mp, aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava, situat în intravilan sat Miroslava, Tarlaua 56,
număr cadastral 829/2/1/4, Carte Funciară 512 cu destinația de
construire locuință în comună;
• Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă
a terenului în suprafaţă de 941,50 mp, aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în intravilan sat Miroslava conform PUG extins al comunei, Tarlaua 54, număr cadastral
836/1/2/5 cu destinația de construire locuință în comună;
• Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru
terenul situat în sat Valea Adîncă conform PUG extins al comunei
Miroslava, T66, P 1A, NC 80836, având suprafaţa de 9656 mp,
beneficiar - SC CAPITOL IMPEX SRL;
• Hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de
stemă a comunei Miroslava;
• Hotărâre privind încetarea, prin acordul părților, a contractului
de concesiune nr.18023/08.08.2014, încheiat între Comuna
Miroslava și SC Ezăreni Turism SRL;
• Hotărâre privind aprobarea realizării investiției de extindere
rețele electrice în comuna Miroslava, a Studiilor de Fezabilitate și
a indicatorilor de eficiență economică pentru proiectele aferente
investiției;
• Hotărâre privind introducerea în Inventarul Domeniului Public
al comunei Miroslava a investiţiilor: “Extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Pepinierei, strada Viei și strada Ioan Vodă cel
Viteaz, com. Miroslava, judetul Iaşi” și “Extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Florilor, sat. Miroslava, com.Miroslava,
judeţul Iaşi” şi darea în administrare şi exploatare către SC APAVITAL SA;
• Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei
Miroslava, precum și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul
Comunei Miroslava în Adunarea Generală a Asociației Regionale
a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS;
• Hotărâre privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli
privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismul Dacia

Duster cu numărul de înmatriculare IS-10-UEO, aflat în
proprietatea Unității Admnistrativ - Teritorială Comuna Miroslava;
• Hotărâre privind modificarea și completarea parțială a Anexei
nr.1 la HCL Miroslava nr.9/28.01.2016;
• Hotărâre privind însușirea Inventarului Domeniului Public al
comunei Miroslava, ca urmare a actualizării, modificării și completării Anexei nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.86/19.05.2016;
• Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune
nr.10284/7.05.2014, încheiat între Comuna Miroslava și domnul
Ciubotariu Dan;
• Hotărâre privind revocarea HCL Miroslava nr. 4/25.01.2012 și
HCL Miroslava nr.8/31.01.2013;
• Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-Cadru de
Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: ”Centru de zi
pentru copii Cornești”;
• Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-Cadru de
Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: ”Centrul de
îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc, sat Cornești,
comuna Miroslva, județul Iași”;
• Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat
nr.11821/04.06.2013, încheiat între Comuna Miroslava și
Asociația Grup de Acțiune Locală ”Stejarii Argintii”;
• Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor
tehnico – economici ai proiectului “Realizarea reţelelor de drumuri
ce vor deservi Parcul Industrial Miroslava”;
• Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor
tehnico – economici ai proiectului: “Extindere reţele de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”.

Organigrama trebuie mărită
Aflată în imediata vecinătate a Iaşului,
comuna Miroslava a cunoscut o dezvoltare
demografică fără precedent iar tendinţa continuă. În evidenţele oficiale, comuna Miroslava
figurează ca fiind o comunitate cu circa
16.000 locuitori, dar în realitate aici locuiesc
peste 20.000, multe dintre persoanele care sau mutat în ultimii ani în Miroslava rămânând
cu Cărţile de Identitate pe municipiul Iaşi.
Ca o consecinţă imediată a acestei stări de
fapt apar nu doar complicaţii ce ţin de fiscalitate şi colectarea taxelor locale de la cetăţenii
mutaţi recent, dar o populaţie mai mare impune şi o solicitare mai mare a aparatului administrativ, care nu mai poate face faţă eficient
solicitărilor, într-un program normal de lucru.

Organigrama actuală a primăriei
Miroslava prevede 81 posturi, care includ şi
poliţia locală. Potrivit legii, organigrama nu
poate fi modificată decât cu acordul
Guvernului. „Fiind foarte solicitat, aparatul
administrativ al Primăriei Miroslava are
nevoie de o extindere a organigramei. Am
făcut o solicitare în acest sens la Guvern şi
sper să i se dea curs. Până atunci, ne descurcăm cum putem, cu ce avem”, a declarat primarul Dan Niţă, în plenul Consiliului Local.
Discuţiile pe tema extinderii organigramei
Primăriei Miroslava s-au făcut în Consiliul
Local şi au fost determinate de intenţia autorităţilor locale de a extinde programul de asistenţă socială pentru copii aflaţi în situaţie de

• Prepeliţă Claudiu Daniel, cu Apetrei Iuliana
Aurelia;
În perioada 22 iunie – 22 iulie 2016, Oficiul de • Cozma Alexandu, cu Irimia Adriana Maria;
• Grigore Iulian Florin, cu Andrei Mihaela
Stare Civilă al Primăriei Miroslava a înregistrat
Gabriela;
următoarele:
• Boitor Ioan, cu Vicol Elena;
• Lambă Constantin Mihai, cu Sofian Ana
Căsătorii
Maria
• Petrilă Răzvan Mihuţ, cu Rusu Ioana;
Primăria comunei Miroslava le urează noilor
• Afloarei Andrei, cu Tănase Doris;
familii „casă de piatră”!
• Munteanu Coprian Ionel, cu Arva Maria
Petronela;
Transcrieri naşteri (copii născuţi în ţară sau
• Gherman Marius, cu Aioanei Ana Maria;
străinătate, din părinţi cu domiciliul stabil
• Ţuvic Alexandru, cu Andrei Cristina;
în comuna Miroslava)
• Beşleagă Constantin, cu Barbacariu Ştefania; • Mereuţă Cojocaru Lewis Paul (14 august
• Constantin Sorin Gabriel, cu Iordan 2015, UK);
Valentina;
• Mereuţă Cojocaru Lucas Mihai (14 august
• Bălănuţă Gabriel, cu Sandu Georgiana Luiza; 2015, UK);
• Ilie Vasile, cu Topciu Ioana Manuela;
• Dudu Chiara Maria (20 aprilie 2015, Italia);

Date de la starea civilă

risc, prin amenajarea a încă două centre de zi
(cum e cel de la Corneşti) şi a unui centru
pentru persoane de vârsta a treia.
Presupunând că s-ar găsi fonduri pentru realizarea clădirilor, personalul care ar deservi
aceste facilităţi nu poate fi angajat pentru că
organigrama primăriei e fixă. Soluţia cea mai
rea la această problemă ar fi modificarea
organigramei, cu menţinerea numărului de
locuri actual, ceea ce ar impune detaşări şi
slăbirea funcţionalităţii unor servicii din aparatul de specialitate al primarului. Varianta
corectă ar fi extinderea organigramei, proporţional cu numărul real de locuitori ai comunei
Miroslava. Mingea e acum la Guvern!

• Piţu Iulian Andrei (28 noiembrie 1996, Iaşi);
• Biţă Yasmin Gabriela (7 aprilie 2016, Italia).
Decese
• Liţă Mantalea Sofica (Brăeşti, 96 ani);
• Botez Ortansa (Iaşi, 94 ani);
• Vacaru Ioan (Miroslava, 70 ani);
• Vieru Ştefan (Corneşti, 33 ani);
• Lupăşteanu Romeo Stelian (Iaşi, 81 ani);
• Casian Alexandru (Miroslava, 64 ani);
• Chiruţă Ioan (Iaşi, 67 ani);
• Ciobanu Mihai (Scânteia, 89 ani);
• Mihalache Eufrosina (Popeşti, 84 ani);
• Gheorghiu Constantin (Brătuleni, 64 ani).
Primăria comunei Miroslava le adresează
sincere condoleanţe familiilor îndurerate!

Mesagerul
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Administraţie

Situaţia la zi a investiţiilor în comuna Miroslava
Modernizări de
drumuri în toate satele
Potrivit
informaţiilor
puse la dispoziţia publicului
de către aparatul de specialitate al Primăriei Miroslava,
modernizarea drumurilor şi
căilor de acces din comună
continuă în ritm alert şi se
execută lucrări de asfaltare,
după graficul prestabilit, în
următoarele locaţii:
• Corneşti – str. Sălciilor,
str. Pădurea Surda. Pe str.
Dealul Popii se fac lucrări
de pregătire în vederea
asfaltării ulterioare.
• Proselnici - str. Ing.
Cernescu
Vasile,
str.
Islazului, str. Verde, str.
Pădurii, str. Salcâmilor, str.
Mărului, str. Prunului, str.
Movilă.
• Horpaz – se execută
şanţurile şi rigolele de acces
(podeţele) la proprietăţi pe
str. Nouă.
• Brătuleni - str. Bisericii
(tronson 1), str. Maduri, str.
Pârâului, str. Bahlui.

• Voroveşti – s-au asfaltat
toate străzile enumerate în
ediţiile anterioare ale
Mesagerului. Acum se fac
asfaltări pe str. Buzamet, str.
Peptănari şi str. Pădurii.
Urmează str. Pârâului,
Părului şi Silişte.
• Găureni, Uricani,
Miroslava, Dancaş şi Balciu
– se asfaltează toate străzile
enumerate în ediţia de luna
trecută.
• Valea Adâncă – întârzie
lucrările de asfaltare din str.
Florilor, pe motiv că nişte
cetăţeni riverani nu şi-au
retras gardurile din drum.
Pentru rezolvarea situaţiei,
Primăria ia în calcul exproprierea acestora, dar din
acest motiv nu se poate stabili un termen ferm de finalizare a lucrărilor.
• Ciurbeşti – în afara străzilor la care lucrările de
asfaltare au fost deja finalizate, acum se lucrează la
şanţurile de dren şi podeţe.
În această vară se va finaliza şi strada Imaşului.

Extinderi de canalizare
în sat Miroslava
Continuă lucrările de
extindere a reţelelor de
canalizare
din
str.
Constantin Langa din sat
Miroslava, pe partea dreaptă, în urcare. Ulterior se vor
executa şi lucrările de extindere a reţelei de canalizare
pe
str.
Constantin
Mavrocordat, motiv pentru
care Primăria Miroslava le
reaminteşte cetăţenilor din
zonă să-şi facă urgent branşamentele individuale.

Extinderi la reţeaua
electrică
În colaborare cu E.on,
Primăria Miroslava şi-a propus ca până în 2010 să finalizeze şapte investiţii importante. Fiind vorba de sume
foarte mari, care necesită
bugetare aparte, proiectul de
investiţii a fost separat în
două etape. În prima etapă,

care începe în acest an vor fi
demarate lucrările de extindere a reţelei electrice pe
următoarele locaţii:
• Extindere reţea electrică sat Corneşti, lot 1 concesiuni (lângă baza de agrement „Le Gaga”);
• Extindere reţea electrică sat Corneşti, lot 2 conce-

siuni;
• Extindere reţea electrică sat Corneşti, lot 3 concesiuni;
• Extindere reţea str.
Stadionului, sat Balciu.
În etapa a doua, care
urmează a fi bugetată anul
viitor, vor fi cuprinse celelalte trei mari lucrări de

investiţii în reţeaua electrică:
• Extindere reţea electrică în str. Iazului, sat Horpaz;
• Extindere reţea electrică în str. Nicolae Labiş, sat
Uricani;
• Extindere reţea electrică în str. Bisericii, sat
Brătuleni.

Strada Iazului, din Horpaz, o ia la vale… Extinderi la reţeaua de apă potabilă
• Pentru a preveni o tragedie Primăria Miroslava
a interzis circulaţia vehiculelor grele pe acolo
Precipitaţiile abundente,
specificul solului dar şi traficul frecvent de autovehicule
grele care tot descarcă
gunoaie în râpa din apropiere au făcut ca versantul pe
care trece strada Iazului din
Horpaz să se rupă şi să o ia
la vale. Asfaltarea străzii
Iazului din Horpaz iese aşadar din discuţie, fiind necesară mai întâi consolidarea
versantului, ceea ce înseamnă alocare de fonduri mult
peste posibilităţile Primăriei
Miroslava. „La o primă estimare, valoarea unor astfel
de lucrări ar fi de cel puţin
300.000 de euro, bani pe
care nu ni-i permitem.
Soluţia logică a fost să depunem la Compania Naţională
de Investiţii, la Bucureşti, o
cerere
de
finanţare.
Documentaţia este acum în
stadiu de verificare şi evaluare. Sperăm că i se va da

curs”, a declarat Violeta
Iftimie, şefa compartimentului de investiţii din cadrul
Primăriei Miroslava.
Una peste alta, locuitorii
din zonă stau cu frica-n sân
ori de câte ori plouă mai tare
şi au pata pusă pe nenorociţii care cară moloz şi tot
felul de gunoaie în acea
groapă. „Când mi-am luat
teren aici, am zis că am şi eu
parte de linişte şi aer curat.
Acum mă trezesc că-mi fuge
terenul de sub mine şi am
gunoaie sub gard. Chiar nu

ştiu ce să mai fac. Cu cât
trec mai mulţi pe aici, cu atât
se strică drumul mai repede.
Am încercat să-i atenţionez,
dar n-am avut cu cine
vorbi”,
spune
Vasile
Donose, locuitor în zonă.
Treaba cu alunecarea de
teren de pe strada Iazului
chiar e serioasă. Pentru a
preveni o tragedie, Primăria
Miroslava a semnalizat locul
corespunzător, a montat o
barieră de înălţime şi a interzis circulaţia vehiculelor
grele şi uşoare în zonă!

Drumuri şi căi de acces în Parcul Industrial
La ultima şedinţă de plen,
Consiliul Local Miroslava a
aprobat alocarea sumei de
624.626 lei, bani din care
urmează să se amenajeze
reţeau de drumuri şi căi de
acces în perimetrul din zona
Brătuleni, unde va funcţiona
Parcul Industrial Miroslava.
Pentru a atrage potenţiali
investitori
în
Parcul
Industrial Miroslava, va tre-

bui pusă la punct şi întreaga
reţea de utilităţi, respectiv
apă, canal, curent electric
şamd. „Această reţea de drumuri are un caracter de
urgenţă pentru că solicitări
de concesionări în Parcul
Industrial sunt, dar nici nu le
puteam arăta agenţilor economici doar un câmp gol şi
un gard. E bine să vadă ceva
concret, că au toate condiţii-

le pentru a-şi dezvolta afacerea”, a precizat primarul
Dan Niţă.
Odată cu deschiderea
Parcului Industrial, drumul
SAPARD care face legătura
între satul Brătuleni şi
Drumul European E 85, prin
spate la Metro, va fi refăcut
din temelie pentru a suporta
şi traficul de vehicule grele.

Pentru că încă mai erau
capete de străzi şi locaţii
din diverse sate care nu au
fost incluse în programul
iniţial de racordare a populaţiei la reţeaua centralizată
de apă, compartimentul de
investiţii al Primăriei
Miroslava derulează acum
un program masiv de
extindere cu încă 4.710 m
de reţea, după cum
urmează:
• Cornești (căi acces Lot
1 concesiuni - 1.358 m, str
Dimitrie Anghel - 105m,
str Bisericii - 210 m;
• Horpaz (str. Principală
- 250 m, str. Înfundată 105 m);
• Ciurbești (str Nicolae
Hârțan - 920 m, str.
Movilei - 200 m);
• sat Balciu (str. Prunilor
- 180m, str. Principală - 80
m);
• Valea Ursului (str.
Albinelor - 415 m);
• Vorovești (str. Prof.
Dumitru Pricop – 887 m).
Valoarea totală a proiec-

tului este de 525.961 lei iar
durata maximă de realizare
a lui este de 8 luni. În prezent, comuna Miroslava
dispune de un sistem de
alimentare cu apă care
cuprinde: staţie de pompare (incintă rezervor 5.000
mc Galata), conductă de

Recepţii reţele noi
de canalizare
În prima şedinţă ordinară de lucru a
Consiliului Local din acest mandat a
fost aprobată preluarea în domeniul
public a unor lucrări de canalizare, la
care a fost făcută şi recepţia. Este
vorba de:
• „Extindere reţea de canalizare

aducţiune de la staţia de
pompare la rezervor 1.500
mc din Balciu, gospodăria
de apă Balciu (rezervor
1.500 mc şi staţie de clorinare), conductă de transport şi reţele de distribuţie
în toate localităţile din
comuna Miroslava.

menajeră pe strada Pepinierei, strada
Viei şi strada Ion Vodă cel Viteaz, din
sat Valea Adâncă, comuna Miroslava”
– valoare totală 304.535 lei;
• „Extindere reţea de canalizare
menajeră pe strada Florilor, sat
Miroslava, comuna Miroslava” –
valoare totală 49.693 lei.
Cele două reţele de canalizare au
fost predate, spre exploatare, către SC
APAVITAL SA.
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„În acest mandat voi pune ordine
în toate domeniile de activitate”
• Interviu cu primarul
Dan Niţă, în debutul celui
de al treilea mandat de
prim edil al comunei
Miroslava
Aşa cum anunţam şi în
preambulul din pagina 1, ambiţia primarului pentru acest
mandat este aceea de a pune
ordine în lucruri, de a aşeza
temeinic tot ce s-a făcut bine
până acum şi de a corecta anomaliile care i-au „otrăvit” mandatele anterioare, cu haosul în
urbanism, salubrizare defectuoasă şi multe altele care nu
au mers cum şi-ar fi dorit.
Ordine şi disciplină nu va fi
doar în aparatul de specialitate
al primarului, cât mai ales în
teren…
Reporter: Presupun că
pariul acesta cu ordinea şi
disciplina s-ar putea să vă
urce multă lume în cap!
Dan Niţă: Oricum e greu săi mulţumeşti pe toţi. Tot timpul
se va găsi cineva care să sară
cu gura. Disciplina este necesară. Acest lucru se vede cu
ochiul liber pentru că peste tot
unde s-a construit haotic, fără
respectarea legislaţiei în vigoare, oamenii suferă că nu au
acces la un drum asfaltat şi nici
nu le putem asigura accesul la
utilităţi. Vreau să termin definitiv cu toată această debandadă.
Rep.: De ce ţineţi neapărat
să faceţi asta? Ştiţi foarte
bine că acest gen de măsuri,
nu foarte pupulare, dăunează
cert unui primar care vrea să
mai candideze o dată…
D.N.: Nu cred că voi mai
candida la următorul mandat,
de după 2020. Mi-ajunge.
Vreau după asta să mai stau şi
cu nepoţii mei. Vreau să am şi
eu parte de o viaţă personală.
Da. Acesta e ultimul meu mandat de primar. Dar tot ce am
promis în campania electorală
voi face, aşa cum am făcut şi
până acum. Voi continua lucrările de asfaltare a drumurilor şi
căilor de acces din toată comuna. La fel, mi-am propus ca în
acest mandat să termin lucrările de aducţiune apă şi canalizare.
„Trebuie să reparăm tot ce a
fost început greşit”
Rep.: E chiar aşa gravă
treaba cu urbanismul în
comună?
D.N.: Debandada în urbanism a început practic în anul

2000, dacă nu chiar şi mai
devreme. Comuna s-a dezvoltat rapid iar lucurile s-au complicat şi mai mult. Cred că pentru a intra pe făgaşul normal va
trebui mai întâi să reparăm ce a
fost început greşit, astfel încât
populaţia din zona vizată de
reabilitare urbanistică să aibă
parte de un confort civilizat,
adică de drum asfaltat cu o lăţime normală şi acces liber la
toată gama de utilităţi publice
gen apă, canal, curent electric,
iluminat public, telefonie şi
internet.
Rep.: Presupunând că veţi
da peste nişte proprietari
care nu vor să-şi retragă gardurile şi din această cauză
drumul nu se mai poate face
la dimensiunile impuse de
legislaţia în vigoare, ca să nu
mai vorbim şi de spaţiul fizic
necesar asigurării accesului
la apă şi canal, ce veţi face?
V-aţi gândit la exproprieri?
D.N.: Fiecare caz în parte va
fi analizat cu seriozitate de aparatul de specialitate al primarului, apoi propunerile tehnice,
cu implicaţiile juridice aferente, vor fi supuse dezbaterii şi
aprobării Consiliului Local.
Exproprierea e o soluţie extremă, dar poate fi luată şi ea în

calcul. Totuşi, noi punem preţ
în primul rând pe dialog şi pe
bunul simţ al riveranilor. În
fond, cu toţii avem nevoie de
un confort urban elementar. Ce
satisfacţie poţi avea să locuieşti
într-o casă, pe o stradă privată,
care nu a fost asfaltată pentru
că nefiind în domeniul public
al Primăriei, nu e nici iluminată pe timp de noapte şi nu ai
nici apă? Nu e mai simplu să
cedezi un metru sau doi, să
retragi gardul şi să ai mai apoi
acces la toate astea? Eu cred că
raţiunea va învinge.
Nu e nevoie de un nou PUG,
costă prea mult!
Rep.: Sunt multe asemenea zone de reaşezat în
Miroslava?
D.N.: Foarte multe, în special în Valea Adâncă şi
Miroslava. E foarte greu să
repari acum tot ce s-a stricat
sau făcut strâmb în atâţia ani,
dar trebuie să încercăm, altfel
nu vom avea acel confort de
care vorbeam mai devreme.
Rep.: Poate că şi PUZ-urile
au fost acordate cu prea mare
uşurinţă. Cât am bătut satele
Miroslavei am remarcat, spre
exemplu, o situaţie conflic-

tuală din care nu ştiu cum
veţi ieşi. Mulţi ieşeni au
renunţat la viaţa de la oraş,
pentru a se muta într-un
mediu mai liniştit, cu mai
puţin praf şi zgomot. Şi-au
vândut apartamentele, apoi
au cumpărat un teren în
comună şi-au făcut casă pe el
iar câţiva ani mai târziu s-au
trezit că vecinul şi-a vândut
terenul unui dezvoltator
imobiliar iar cumpărătorul a
ridicat peste noapte un bloc
în spatele casei. Cum să mai
ai linişte când vecinii din balcon se uită la tine în ogradă?
D.N.: Aşa e. Dar nu prea
avem ce face în afară de a
merge în teren, de a verifica
dacă totul s-a făcut în conformitate cu legea şi să o punem
în aplicare. Dacă Inspectoratul
de Stat în Construcţii spune că
blocul s-a ridicat în conformitate cu legea şi că e în regulă,
noi nu mai avem cum interveni
şi ce corecta. Încercăm să purtăm discuţii cu cetăţenii de
acolo. Unii înţeleg situaţia, alţii
nu.
Rep.: Nu ar fi timpul să vă
gândiţi mai bine la elaborarea unui nou Plan Urbanistic
General?
D.N.: Din 2009 şi până

acum am actualizat de două ori
Planul Urbanistic General.
Costurile pentru un PUG nu
sunt chiar de neglijat. Este adevărat că între timp presiunea
demografică dinspre Iaşi a
crescut foarte mult şi mai toţi
dezvoltatorii imobiliari sau
deţinători de terenuri încearcă
diverse tertipuri ca să amăgească administraţia publică locală
pentru a-şi realiza obiectivele.
Deocamdată, mergem pe PUGul existent şi analizăm cu atenţie fiecare caz în parte ca să
găsim soluţia cea mai bună
pentru toată lumea. Dar nu e
doar presiunea demografică.
Mai sunt probleme de mediu
care trebuie luate în calcul,
probleme de natură socială…
Salubritatea – o problemă
generată de autoritatea
judeţeană
Rep.: La ce probleme de
mediu vă referiţi?
D.N.: La problema colectării
gunoiului menajer, care e una
foarte mare la noi şi încă nu am
reuşit să o rezolvăm aşa cum ar
trebui, la câinii comunitari şi
multe altele. În privinţa gunoiului menajer, avem un contract
cu firma Dermat Cons, care nu
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mai face faţă solicitărilor şi e
nemulţumită că cheltuielile
sunt mari, efortul la fel de mare
şi profitul mic. Oamenii, la rândul lor sunt nemulţumiţi şi ei,
pe bună dreptate, că graficul de
colectare nu e respectat şi dau
bani degeaba. Salubrizarea
comunei a fost scoasă la licitaţie, dar numai Dermat Cons s-a
prezentat. Din acest motiv a şi
primit contractul. Firmele
dinainte au plecat, că nu făceau
nici ele faţă iar altele nu vin.
Problema de fond în ce priveşte salubritatea e de fapt în sarcina Consiliului Judeţean.
Când a închis groapa de gunoi
a oraşului, autoritatea judeţeană nu a venit şi cu o soluţie
complementară. Cei de la judeţ
au închis groapa şi s-au spălat
pe mâini. Iar noi unde să
ducem acum gunoiul? Cu cât îl
duci mai departe, cu atât e mai
scumpă preluarea lui. Asta se
regăseşte în factura fiecărui
beneficiar în parte. Apoi a apărut ADIS, care trebuia să preia
rezolvarea acestei probleme.
ADIS s-a înfiinţat în 2012 dar
rezultatele acestei structuri de
funcţionari, plătiţi din banii
noştri, încă nu se văd. Totul s-a
făcut politic. Noi tragem
ponoasele.
Legislaţia favorizează transportatorii, nu cetăţeanul de
rând
Rep.: O altă problemă pe
care am remarcat-o la întâlnirile cu oamenii o reprezintă
transportul în comună dar şi
spre Iaşi. Ştiu că aţi avut o
intenţie de a organiza un
transport public local. Ce s-a
întâmplat până la urmă?
D.N.: Intenţia noastră de a
face transport public local a
fost atacată în contenciosul
administrativ. Au câştigat
transportatorii pentru că legea
este prost făcută. Legea nu a
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fost făcută pentru cetăţean, ci
pentru cel care face transportul.
La un moment dat, s-a discutat
transportul pentru zona metropolitană, dar până la urmă totul
a rămas în coadă de peşte. A
venit campania electorală şi nu
mai aveai cu cine discuta.
Ideea e că până nu ne punem cu
toţii la masă ca să discutăm cu
realism tot ce se întâmplă în
zona metropolitană, să luăm o
hotărâre fermă, în favoarea
tuturor cetăţenilor din zonă, nu
doar a operatorilor de transport, nu vom realiza nimic.
Vom avea aceleaşi mijloace de
transport uzate şi aceleaşi orare
proaste.
Rep.: Zona metropolitană
înseamnă până la urmă o
chestiune ce ţine de politică
iar asta implică primăria
municipiului Iaşi, administraţia judeţeană şi conducerile primăriilor limitrofe
Iaşului. Ce ziceţi, aveţi suficientă influenţă politică pentru a vă impune un punct de
vedere?
D.N.: Teoretic, fiecare are
votul lui iar voturile sunt egale.
Dar dacă şeful administraţiei
locale de la Iaşi este şi şef de
partid, apoi are în subordine pe
linie de partid mai multe primării de comune e uşor să
încline balanţa spre el şi să facă
ce vrea. Uite că aşa revenim iar
la politică.
Parcul Industrial - obiectiv
strategic major
Rep.: Dintre proiectele pe
care le-aţi început în mandatul trecut, pe care nu le-aţi
finalizat, unul mai de suflet,
care ar fi acela?
D.N.: Trebuie să finalizez
parcul industrial pe care l-am
început, să creez un număr
corespunzător de locuri de
muncă, pentru a aduce cât mai
mulţi bani la bugetul local. Mai
vreau ca din punct de vedere

cultural să dezvoltăm o infrastructură corespunzătoare pentru atragerea persoanelor din
toate categoriile de vârstă, dar
cu precădere mă gândesc la
tineret.
Rep.: Concret, v-aţi gândit
la cămine culturale noi, sau
la o şcoală nouă în
Miroslava?
D.N.: Nu vreau să le spun
cămine culturale. Mai degrabă
vor fi nişte aşezăminte în care
tineretul să poată veni să socializeze, să se manifeste creativ.
Asemenea aşezăminte culturale noi vreau să facem în sate
mai mari precum Uricani,
Corneşti, Voroveşti…
Rep.: Ce-ar fi dacă aţi
porni să faceţi şi un stadion
modern, ca la Cluj, în
Uricani? Iaşul ar avea nevoie
de aşa ceva. S-ar face şi nişte
bani frumoşi de aici…
D.N.: O asemenea investiţie
presupune să ai şi nişte resurse
pe măsura Clujului. Or, noi nu
ne putem compara! Mi-ar plăcea să avem aşa un stadion în

Miroslava şi pe el să joace Ştiinţa în meciuri de Liga 1,
împreună cu CSMS. Să ne
amintim totuşi câţi bani a primit Clujul de la Guvernul
României ca să facă acel stadion! Iaşul e departe de
Bucureşti şi nu a reuşit să
adune fonduri nici cât să
modernizeze stadionul deja
existent din Copou. Nu există
interes pentru proiecte aşa mari
în zonă. E şi motivul pentru
care îmi îndrept atenţia către
proiecte mai realiste. Vreau
mai degrabă să facem o şcoală
nouă în Miroslava, ca să-i adunăm pe toţi elevii din comună
în acelaşi loc. Mai vreau să
construim o creşă pentru toţi
copiii până în trei ani din
comună iar în zona aglomerată
din Valea Adâncă să facem o
grădiniţă sau chiar două două,
cu program prelungit.
Avem un Consiliu Local
echilibrat
Rep.: Aţi rămas dator cu
ceva din mandatul anterior?
D.N.: Nu. Eu zic că am făcut
şi în plus faţă de câte m-am
angajat că voi face în 2012 –
2016. Între timp, comuna a
crescut şi apar noi cerinţe, în
special pe asfaltări. Cum spuneam şi la începutul discuţiei
noastre, sunt zone în care s-a
construit haotic şi nu poţi duce
nimic acolo, nici apă, nici
asfalt, nici iluminat public. Va
trebui să găsim şi pentru oamenii de acolo o soluţie împreună
cu Consiliul Local.
Rep.: Cum vi se pare noul
Consiliu Local, faţă de cel
precedent?
D.N.: E un Consiliu Local
echilibrat. Populaţia a votat
cum a considerat că e mai bine.
Eu sper să fie calitativ superior
celui din perioada 2012 – 2016.
Fiecare consilier local are
experienţa lui şi cred că va cântări bine atunci când va vota
sau va lua o hotărâre.

Rep.: Am văzut că aţi păstrat acelaşi viceprimar…
D.N.: Nu eu am ales viceprimarul, ci consilierii. Ei au făcut
propunerea, tot ei au votat. S-ar
părea că domnul Bulbaşa a
dovedit de-a lungul timpului că
ştie ce are de făcut şi e şi cel
mai echilibrat dintre toţi.
Întâlniri trimestriale cu
oamenii, în fiecare sat
Rep.: Acum, că aţi câştigat
alegerile, veţi mai face acele
întâlniri cu oamenii, pe fiecare sat în parte?
D.N.: Da, voi continua acele
întâlniri, dar nu le voi mai face
lunar,
ci
trimestrial.
Comunicarea directă cu populaţia este foarte importantă
pentru mine. Aşa îmi dau
seama cel mai bine care sunt
problemele în comunitatea respectivă. Dar, dacă se nimereşte
să mai vină şi unul sau doi
scandalagii aghezmuiţi, care să
vină să îndruge verzi şi uscate
sau să se ia la ceartă cu mine
ori cu lumea de la adunare,
chiar nu mai facem nimic…
Rep.: Acum, la început de
mandat, care e ordinea de
priorităţi
a
Primăriei
Miroslava?
D.N.: Am mai spus: canalizarea şi continuarea asfaltărilor. Oricum, până în 2018 suntem obligaţi să terminăm canalizarea în toate localităţile din
comună. Valea Adâncă şi
Horpaz au fost cuprinse în proiectul metropolitan cu canalizarea. Nu avem proiect de canalizare pe Dancaş, Corneşti şi
Proselnici, dar în câteva săptămâni vom rezolva şi treaba
asta.
Rep.: Felicitări pentru realegere şi să fie într-un ceas
bun!
D.N.: Mulţumesc!
A consemnat Florin Antohi
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Ajutoare alimentare pentru defavorizaţi
• Fiecare persoană
îndreptăţită va primi
câte două pachete a
câte 8,8 kg cu produse alimentare
La Miroslava a debutat, în
luna
iulie,
programul
operațional de distribuire a
ajutoarelor alimentare. Vor fi
distribuite circa 30 de tone de
alimente către un număr de
aproximativ 1.160 persoane.
Listele cu persoanele care au
dreptul la această formă de
ajutor social au fost întocmite
de autorităţile judeţene.
„Există totuşi posibilitatea ca
pe aceste liste să mai apară şi
erori, adică să nu se regăsească pe ele persoane care îndeplinesc condiţiile impuse de

Produs

lege să primească aceste ajutoare. Dacă ştiu că au venituri
mai mici de 450 lei/lună, dar
nu sunt pe acele liste, solicitanţii se pot prezenta la
Primărie cu actele doveditoare
şi vor fi trecuţi pe o listă suplimentară. În cazul pensionarilor, e suficient cuponul de
pensie”, a precizat viceprimarul comunei Miroslava, Vasile
Bulbaşa.
Cinci centre de distribuţie
Ajutoarele alimentare de la
Uniunea Europeană au ajuns
mai târziu în acest an, pentru
că a durat mai mult procedura
de licitaţie de desemnare a firmei care avea să le distribuie
la nivel naţional.
La Miroslava, termenul
limită de acordare a acestor

ajutoare este data de 5 august.
Pentru mai multă operativitate, Primăria Miroslava a amenajat cinci centre de distribuţie
a acestor ajutoare:
• Şcoala din Proselnici –

Ambalare

Număr Greutate
ambalaje sau litri)
Faină albă de grâu
pungă de 1 kg.
1
1,000
Mălai
pungă de 1 kg.
2
2,000
Paste făinoase
pungă de 400 g.
1
0,400
Ulei
sticla din plastic de 2
2,000
1 l.
Zahăr
pungă de 1 kg.
1
1,000
Conservă carne de vita cutie metalică de 1
0,300
300 g.
Conservă pateu de ficat cutie metalică de 1
0,200
de porc
200 g.
Orez
pungă de 1 kg.
1
1,000
Conservă de pasta de
cutie metalică de 1
0,400
tomate
400 g.
Fasole boabe
pungă de 500 g.
1
0,500
Total
12
8,800

(kg

Actualizări obligatorii la
contracte pentru păşunat
• Circa 500 persoane au uitat
să-şi încheie contracte de
concesiune pentru utilizarea
islazurilor din Miroslava
Deţinătorii care îşi păşunează animalele
pe islazurile aflate în administrarea UAT
Miroslava sunt invitaţi să se prezinte la
Biroul Unic, din cadrul Primăriei Miroslava,
pentru a-şi încheia contractele de concesiune. „Potrivit numărului de animale înscrise
în Registrul Agricol, la nivelul comunei
Miroslava sunt vizate circa 500 persoane
care nu şi-au încheiat contractele de concesiune pentru păşunat. Aşa că le rugăm pe
aceste persoane să intre în legalitate.
Periodic, poliţia locală şi inspectorii primăriei vor face verificări în teren iar dacă
numărul de animale de pe păşune nu va
coincide cu cel din evidenţele noastre, contravenienţii depistaţi astfel vor plăti amenzi
foarte mari”, a declarat Mariana Nechifor,
consilier al aparatului de specialitate al primarului.
În aceeaşi ordine de idei, Primăria
Miroslava îi invită pe posesorii de animale
din comună să-şi actualizeze datele din
Registru (acolo unde este cazul) pentru a nu
fi expuşi riscului de amenzi.

Taxele pentru păşunat
Potrivit HCL 176/26.11.2015, taxele pentru păşunat în islazurile din comuna
Miroslava sunt următoarele:
• Bovine peste 2 ani – 8 lei/cap/an;
• Cabaline peste 2 ani – 20 lei/cap/an;
• Bovine până în 2 ani – 5 lei/cap/an;
• Cabaline până în 2 ani – 10 lei/cap/an;
• Ovine şi caprine de peste 1 an – 3
lei/cap/an;
• Ovine şi caprine de până în 1 an – 1,50
lei/cap/an.

Taxele pentru adăpost temporar
Acelaşi normativ local mai prevede că
animalele care vor fi depistate nesupravegheate vor fi preluate şi duse într-un adăpost
special, al primăriei. Deţinătorii şi le vor
putea recupera doar după ce vor plăti o taxă
de adăpost, după cum urmează:
• Bovine şi cabaline de peste 1 an – 100
lei/cap/zi;
• Bovine şi cabaline de până în 1 an – 50
lei/cap/zi;
• Ovine şi caprine – 10 lei/cap/zi.
Pentru întocmirea contractelor de arendă
sau închiriere, taxa este de 5 lei/act întocmit.

pentru cetăţenii din satele
Corneşti şi Proselnici;
• Şcoala Horpaz – pentru
cetăţenii din satele Horpaz,
Ciurbeşti şi Dancaş;
• Grădiniţa Valea Adâncă –
pentru toţi cetăţenii din satul
Valea Adâncă (Nouă şi
Veche);
• Grădiniţa Uricani (fostul
sediu CAP) – pentru cetăţenii
din
Uricani,
Brătuleni,
Voroveşti şi Găureni;
•
Sala
Polivalentă
Miroslava – pentru cetăţenii
satelor Miroslava, Balciu şi
Valea Ursului.

Programul Operaţional
Ajutorarea
Persoanelor
Defavorizate (POAD)
Acest program asigură,
până în anul 2020, distribuția
gratuită de ajutoare alimentare
în toate localitățile din țară în
favoarea persoanelor dezavantajate. POAD este o continua-

re a Programului European de
Ajutorare a Defavorizaților
(PEAD), derulat în perioada
2007-2013.
Programul este finanțat în
proporție de 85 la sută din
Fondul de ajutor european
destinat
celor
mai
defavorizate persoane și în
proporție de 15 la sută din
bugetul național.
Alimentele distribuite în
cadrul acestor programe au
cunoscut o permanentă diversificare, pornindu-se de la 2, 3
alimente în primii ani - făina,
mălai, zahăr, și ajungând la 10
alimente în prezent.
În
cadrul
POAD
2015/2016 ajutoarele au fost
distribuite în două cutii de
carton cu conținut identic. În
fiecare cutie se află produse
alimentare și cantități conforma tabelului din stânga.
Categoriile beneficiare de
ajutoare alimentare în cadrul
POAD sunt stabilite de
Ministerul Muncii și sunt
menționate în art. 3 al
Hotărârii de Guvern nr.
799/2014, cu modificările și
completările ulterioare.

Cine are dreptul la
ajutoare alimentare?
Faţă de anul trecut sunt
câteva modificări în legislaţia
care prevede criteriile de acordare a ajutoarelor în HG
627/2015, în articolul 3 şi
anume:
Categoriile de persoane
cele mai defavorizate care
beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul
POAD şi care au calitatea de

destinatari finali în conformitate
cu
prevederile
Regulamentului (UE) nr.
223/2014 sunt:
a) familiile şi persoanele
singure cărora le este stabilit,
prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit
minim garantat;
b) familiile beneficiare de
alocaţie pentru susţinerea
familiei;
c) şomerii care beneficiază
de indemnizaţie de şomaj în
cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de
până la 450 lei, inclusiv, şi
şomerii care nu beneficiază de
indemnizaţie de şomaj;
d) pensionarii sistemului
public de pensii ale căror
drepturi, obţinute din pensie
sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450
lei/lună inclusiv;
e) pensionarii sistemului
public de pensii, beneficiari ai
indemnizaţiei sociale pentru
pensionari, al căror venit este
de până la 450 lei/lună inclusiv;
f) invalizi, veterani şi
văduve de război, deținuți
politici, deportați;
g) persoanele cu handicap
grav şi accentuat, adulţi şi
copii, care nu beneficiază de
îngrijire în servicii sociale în
regim rezidenţial, publice sau
private;
h) persoanele fără venituri
sau ale căror venituri nete
lunare realizate sunt de până la
450 lei/lună/persoană, inclusiv.

Remorca pentru deşeuri
vegetale a fost oprită
• Această remorcă este
activă doar când se face
curăţenia de primăvara sau
de toamnă
Până de curând, pentru a
veni în întâmpinarea gospodarilor care-şi fac lucrările
de curăţenie în curte,
Primăria comunei Miroslava
a pus la dispoziţia acestora,
gratuit, o remorcă în care
erau preluate crengile şi resturile vegetale, pentru a fi
duse spre compostare la
depozitele special amenajate, în Balciu şi Uricani.
Remorca se deplasa odată cu
maşina de gunoi a operatorului local de salubritate.
„Remorca a fost pusă la
dispoziţia locuitorilor comunei Miroslava pentru a-i încuraja să folosească depozitele
de resturi vegetale în vederea
compostării şi ca oamenii să
nu mai dea foc la crengi şi
frunze uscate în curţile proprii, acest lucru fiind strict
interzis de lege. Remorca va

fi pusă la dispoziţia solicitanţilor, în toamnă, contra cost.
Depozitarea deşeurilor vegetale este gratuită la cele două
platforme din Balciu şi
Uricani, nu şi transportul.
Dacă masa vegetală rezultată
în urma curăţeniei nu e aşa
mare, sfatul nostru e acela de

a-şi amenaja fiecare, undeva,
într-un spaţiu izolat din grădină, o groapă de compostare.
Gunoiul rezultat de aici le-ar
putea fi de folos, mai târziu,
ca îngrăşământ”, a precizat
Corina Darabană, consilier în
cadrul compartimentului de
mediu al Primăriei Miroslava.
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Zilele satului Ciurbeşti - a XI-a ediţie
Ca în fiecare an, în 24 iulie
locuitorii satului Ciurbeşti se
adună, în haine populare de
sărbătoare, încă de la primele
ore ale dimineţii, pentru a-şi
cinsti înaintaşii. E ziua satului
Ciurbeşti, o aniversare nu
tocmai veche, dar aflată deja
la a XI-a ediţie, prilej anual
de adunare obştească, de
socializare, de rememorare şi
revigorare a datinilor şi obiceiurilor locului. Fondator şi
stâlp al acestei acţiuni este
părintele paroh Romeo
Ungureanu, dar la bunul mers
al acestei sărbători a contribuit fiecare locuitor al satului,
după propriile puteri, cu ce a
avut mai bun.

Datini şi obiceiuri, pe
scena din vatra satului
Coordonată de profesoara
Eugenia Stan, Asociaţia culturală Ciurbeştenii a pus
umărul cu spectacolul în sine,
ţinând aproape micii şi marii
artişti ai locului, care au cântat şi dansat. S-au spus snoave, s-au rememorat şezători,
au fost rememorate momente
importante din viaţa ţăranului
român, evenimente legate de
naştere şi cununie, tradiţii ale
locului. Alături de artiştii
care au evoluat pe scena pusă
la dispoziţie de Primăria
Miroslava, pe terenul din
vatra satului, de lângă dispensar, au fost de toate: spectatori, dansatori de ocazie,
copii puşi pe alergat, gurăcască, vânzători ambulanţi şi
tot ce se poate găsi la asemenea acţiuni de masă. A fost
foială mare, dar lumea s-a

distrat foarte bine, fiecare
după bunul plac. Nu au fost
incidente, altminteri nici nu
puteau fi, poliţia locală şi jandarmii supraveghind discret
întreaga manifestare.
Sărbătorile
satului
Ciurbeşti au debutat dimineaţa, al 7:30 cu slujba de la
biserică, iar după cinstirea
înaintaşilor a urmat o agapă
frăţească
la
prăznicar.
Spectacolul propriu-zis a
început la ora 16:00, cu imnul
satului „De la Bârca la
Movilă”. Spectacolul fusese
anunţat pentru mai devreme,

dar fiind căldură mare, nici
nu se putea altfel. Prezentator
şi animator al spectacolului a
fost de la bun început părintele Ungureanu. El a deschis
oficial show-ul, făcând o trecere în revistă a programului
cultural artistic ce avea să
urmeze şi mulţumindu-le susţinătorilor pentru contribuţia
la succesul acţiunii. Invitat de
onoare, pe scenă, a fost primarul comunei Miroslava,
Dan Niţă, care a profitat de
ocazie pentru a-şi reînnoi
angajamentele faţă de ciurbeşteni: „E prima oară în

acest an, după alegeri, când
mă întâlnesc faţă în faţă cu
dumneavoastră. Vă mulţumesc pentru vot şi încredere
acordată. Am pregătit proiecte importante pentru copii şi
tineret şi vă asigur că tot ce
am promis se va face. Vă urez
tuturor „la mulţi ani!” şi să
fiţi fericiţi!”.
Zilele satului Ciurbeşti, cu
spectacolul aferent au ţinut
toată ziua, până la ora 23:00,
când fiecare şi-a făcut drum
spre casă.

Cinci veacuri de statornicie în credinţă ortodoxă,
în demnitate românească şi vrednicie!
Astăzi, 24 iulie, comunitatea satului Ciurbeşti sărbătoreşte a 11-a ediţie a Zilelor
Satului Ciurbeşti, manifestare
cultural-artistică şi religioasă,
care a început în anul 2006.
Dimineaţă, la biserică, la ora
7:30, toată suflarea din sat,
îmbrăcată în portul popular
de sărbătoare specific locurilor, a fost prezentă la slujba
de dimineaţă – utrenia, sfânta
liturghie şi mai apoi parastasul omagial pentru toţi ctitorii
şi binefăcătorii, strămoşii şi
părinţii acestui sat, care are
atestare documentară la 1503,
1506 şi 1507.
Satul are peste 500 ani de
existenţă. Comunitatea nu
este foarte mare, dar este o
comunitate compactă, integrală de credinţă creştin-ortodoxă, de vrednicie şi continuitate. Dovadă că, între altele, actuala biserică în care am
slujit astăzi a fost ridicată la
1806, din lemn, de către credincioşii satului Ciurbeşti şi
este a treia după documente.

noi, cei de astăzi, pentru darul
pe care Dumnezeu l-a binecuvântat, încheiat cu cântarea
„mulţi ani, trăiască!” şi agapa
frăţească, masa de obşte de la
biserică, împreună cu noi toţi.

Catapeteasma pe care o avem
astăzi, adică iconostasul
mare, datează din secolul
XVIII, deci e anterior bisericii actuale. De la 1507 de la
ultima atestare documentară
până la 1806 ciurbeştenii nu
au stat fără biserică.

Un prilej de a ne
întâlni şi zâmbi

Cinste înaintaşilor!
În parastasul de la biserică, dedicat ctitorilor, l-am
pomenit mai întâi pe strămoşul Ciurbea, întemeietorul
satului Ciurbeşti, de la numele căruia s-a tras şi denumirea
satului. Noi îl mai pomenim
într-o baladă, într-o legendă
şi în imnul satului, care începe cu aceste cuvinte „De la
Bârca, la Movilă”, adică
movila atestată documentar la
1502 la Ciurbeşti iar Bârca locul de unde strămoşii locuitorilor din Ciurbeşti ar fi
venit mai înainte de 1506, la
vreo 7-8 km de vatra satului
actual. Imnul personalizat al
satului Ciurbeşti l-am cântat

cu toţii în biserică şi îl vom
cânta şi la spectacolul în aer
liber din centrul satului. În
parastas i-am pomenit pe toţi
înaintaşii pe care i-am găsit în
documente în decursul celor
200 de ani, începând cu ctitorul şi toţi cei care şi-au adus
contribuţia la creşterea comunităţii, oameni care au trăit pe
aceste pământuri: voievozi,
învăţători, preoţi parohi, regi,
eroii din primul şi al doilea

război mondial, pe toţi cei pe
care i-am găsit după nume în
acte. Toţi au fost pomeniţi
liturgic. Aceşti oameni au
reprezentat şi reprezintă
stâlpi de vrednicie şi lumină
pentru vatra satului Ciurbeşti.
Nu e puţin lucru! Ciurbeşti e
un sat nu prea mare, dar statornic în credinţă ortodoxă, în
demnitate românească şi
vrednicie. A urmat un Te
Deum de mulţumire pentru

Partea a doua, cultural
artistică a fost programată
pentru ora 16:00 şi a durat
până la ora 23:00, în care
vedeta programului a fost
grupul
cultural
artistic
„Ciurbeştenii”. Este un
moment de frumuseţe, de
întâlnire, de revedere, de
regăsire, de readunare într-o
lume atât de împrăştiată cu
toate apariţiile din media.
Una e să ne regăsim unii cu
alţii în mass-media şi alta e să
stăm faţă în faţă, să ne îmbrăţişăm, să ne zâmbim.
Programul mare al grupului
artistic
extins
al
Ciurbeştilor debutează cu
programul artistic al copiilor

de la grădiniţă, ca în fiecare
an. Sunt copii care au susţinut
programe artistice şi în alte
judeţe, care au costume personalizate, la asta contribuind
şi doamna Constanţa Olaru.
Apoi elevii de la şcoală şi
grupul artistic de seniori. Nu
vor lipsi darurile: cărţi şi
binecuvântări!
Trebuie să subliniez că
momentul a avut loc şi datorită contribuţiei financiare a
primarului Dan Niţă, a consilierilor locali, a domnului
Gelu Ciubotaru şi a doamnei
Mioara, fii ai satului
Ciurbeşti. Din 2006 şi până
acum toţi au fost ofertanţi şi
donatori constanţi ai acestei
manifestări, pe lângă alţi
binefăcători şi prieteni ai
comunităţii noastre. Tuturor
le mulţumim şi-i aşteptăm cu
drag să ni se alăture!
Pr. Romeo Ungureanu

8

Mesagerul

Religie/Cultură

Sfinţire de casă parohială în Proselnici
Pe 2 iulie – în a patra duminică de după Rusalii – locuitorii
satului Proselnici au fost martori la sfinţirea noii case parohiale
din
localitate.
Evenimentul s-a consumat mai
spre seară, pe o vreme extraordinar de frumoasă, în prezenţa
unui sobor format din 9 preoţi
(slujitori la parohii din
Miroslava) şi a Înalt Prea
Sfinţitului Teofan, mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei.
A fost lume multă – locuitori
din sat, musafiri de prin vecinătate, autorităţi locale şi ziarişti –
şi cu toţii au umplut curtea bisericii, care a devenit un loc de
mare sărbătoare. Slujba a
decurs după tot tipicul specific
acestui gen de activităţi iar la
urmă, părintele paroh Ioan Dan
Dăniloaia împreună cu întâi stătătorul Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei IPS Teofan au
îndemnat enoriaşii la mai multă
implicare spre cele creştineşti,
la înţelegere şi armonie, atât de
necesare în aceste vremuri tulburi.
Nu în ultimul rând înaltele
feţe bisericeşti le-au mulţumit
cetăţenilor pentru contribuţiile
personale şi mai ales autorităţilor locale, reprezentate la eveniment de primarul Dan Niţă şi
consilierul local Radu Lupu.

Uricani - 560 ani de
atestare documentară!
• Monografia satului
Uricani – o lectură
obligatorie pentru
oamenii locului
La împlinirea a 560 de ani
de atestare documentară a
satului Uricani (1456), profesorul Mihai Constantinescu
ne propune spre lectură şi
aprofundare o lucrare intitulată „Monografia satului
Uricani – Iaşi” , volum ce
reprezintă o comasare a studiilor monografice publicare
de autor până în anul 2011,
dar şi o actualizare a documentelor şi evenimentelor
desfăşurate până în anul
2016.
Lucrarea are şase secţiuni
şi cuprinde 391 de pagini, în
toate simţindu-se emoţia şi
truda cărturărească a autorului, care se arată a fi pe lângă
un fin scriitor şi un profund
cercetător, fascinat parcă de
abordarea complexă a faptelor. De altfel, dragostea faţă
de locurile natale şi de istoria
fascinantă şi bogată a satului,
i-au dat autorului energia şi
inspiraţia necesare pentru a
duce la bun sfârşit această
lucrare.
Pentru început, autorul ne
prezintă cadrul natural şi istoric al satului şi primele măr-

turii de atestare documentară,
purtându-ne apoi paşii până
în contemporaneitate, cu tot
ceea ce au reprezentat pentru
aceste locuri evenimentele
istorice şi sociale, arhitectura,
spiritualitatea şi cultura, fără
să-i uite pe cei care, prin jertfa lor, au sacrificat tot ceea ce
au avut mai scump pentru
apărarea neamului nostru
românesc şi a patriei străbune.
Toate faptele prezentate
sunt însoţite de mărturii
documentare şi istorice, completate cu fotografii sugestive
menite să-l transpună pe citi-

tor în realitatea trecută şi cea
prezentă, oferindu-i acestuia
posibilitatea de a preţui
realizările înaintaşilor şi de
își aduce aportul la scrierea
istoriei actuale.
Îl felicităm din toată inima
pe autor pentru munca depusă şi îi îndemnăm pe toţi
locuitorii satului nostru, şi nu
numai, spre o lectură atentă a
acestei cărţi – document care
va rămâne o mărturie în timp,
o lucrare cu valoare documentară pentru generaţiile
viitoare.
pr. Cristian Vasile - Uricani

