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Un nou operator de
salubritate la Miroslava

• Serviciul a fost preluat, în condiţii de
urgenţă, de SC Edil Industry SRL, până la
organizarea licitaţiei care va stabili definitiv
operatorul de salubritate în comună
Odată cu intrarea în vigoare a noului contract de
prestări servicii cu firma de salubritate SC Edil
Industry SRL, autorităţile locale speră ca problema
strângerii gunoiului menajer din toate cele 13 sate
componente al comunei Miroslava să se rezolve.
Graficul de golire a pubelelor rămâne acelaşi ca şi până
acum, operatorul de salubritate urmând să-l ajusteze în
funcţie de calculele de eficienţă pe care le va face pe
viitor. „Ştim cât de greu a fost până acum, mai ales la
începutul lunii când s-au adunat mormane de gunoaie
din cauză că fostul operator de salubritate SC Dermat
Cons SRL e renunţat la contract şi a lăsat lucrurile în
aer. Pentru a nu pune în pericol sănătatea oamenilor am
apelat provizoriu la această firmă nouă – SC Edil
Industry SRL – până când în urma unei proceduri de
licitaţie se va stabili noul operator de salubritate pentru
comuna Miroslava. Ne cerem scuze pentru
disconfortul creat de fostul prestator şi avem încredere
că lucrurile se vor rezolva în cele din urmă, spre binele
întregii comunităţi cu noul prestator”, a declarat Vasile
Bulbaşa, viceprimarul comunei Miroslava.
Într-adevăr, noul operator de salubritate şi-a intrat în
atribuţii şi a început să cureţe locul. Încheierea
contractelor individuale de prestări servicii de
salubritate, pe fiecare gospodărie şi membru de familie
a rămas în continuare obligatorie. Persoanele care nu
încheie aceste contracte vor fi cuprinse într-o evidenţă
a serviciului de mediu al Primăriei Miroslava şi li se va
percepe o taxă pe salubritate, dublă în cuantum faţă de
contractul normal. Taxa va fi anulată odată din
momentul în care persoana respectivă va face dovada

încheierii respectivului contract.

Pubelele sunt ale Primăriei,
nu ale beneficiarului
Între timp, a apărut un inconvenient. Unii cetăţeni
solicită pubele noi şi pretind să le primească gratuit.
„Acele pubele care au fost puse la dispoziţa
cetăţenilor de către operatorii de salubritate – toţi
care au fost până acum – sunt proprietatea Primăriei

Miroslava, sunt pubele date spre folosinţă, nu au
fost făcute cadou de primărie şi nici nu se includ în
contractul de prestări servicii al operatorului de
salubritate. Dacă un beneficiar a avut o asemenea
pubelă şi a distrus-o sau a pierdut-o e treaba lui să o
înlocuiască cu o alta nouă. Dacă un cetăţean nu a
mai avut până acum contract de prestări servicii cu
o firmă de salubritate, atunci acesta are dreptul la o
pubelă nouă pe care i-o vom pune la dispoziţie, spre
utilizare. Ceilalţi nu!”, a precizat viceprimarul
Vasile Bulbaşa.

Se deschide şcoala din Voroveşti!
• Aici vor învăţa elevi ai claselor
primare (0-IV) din localităţile
Voroveşti, Brătuleni, Uricani, Găureni
şi Valea Ursului
Veste bună pentru elevii claselor primare
din Voroveşti, Brătuleni, Valea Ursului şi
Uricani! Începând din acest an şcolar, aceştia
îşi vor desfăşura cursurile în şcoala nouă de
la Voroveşti, care a fost refăcută din temelii
cu fonduri de la Banca Europeană de
Investiţii şi Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei şi Guvernul României,
prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Contribuţia Primăriei Miroslava, respectiv
branşamentele la utilităţi, reprezintă
investiţii de 150.000 lei. Valoarea totală a
obiectivului este de 1.450.000 lei. Noua
facilitate de la Voroveşti – chiar dacă nu e
una de dimensiuni mari, ca la oraş – dispune

de toate condiţiile necesare desfăşurării
procesului de învăţământ, la standarde
europene: patru săli de clasă spaţioase,
cancelarie, laborator, bibliotecă, grupuri
sanitare interioare, centrală termică, parchet
nou, dotări noi.
„Echipa de constructori a lucrat toată vara

la finisaje. În aceste zile se instalează
centrala termică şi se face racordul la
utilităţi. Până la sfârşitul primei săptămâni a
lunii septembrie şcoala va fi gata şi va putea
fi dată în folosinţă”, a declarat Dan Niţă,
primarul comunei Miroslava.
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Invitaţie
Cu ocazia sărbătorilor comunei
Miroslava, în data de 18
septembrie, orele 16:00, în Sala de
Şedinţe a Primăriei se premiază
familiile din comuna Miroslava,
care împlinesc 50 ani de căsătorie
în anul 2016.
Aşadar, aşteptăm cererile
însoţite de certificatul de căsătorie
şi actele de identitate la
Registratura Primăriei Miroslava,
până la data de 16 septembrie
2016.
Primar,
Dan Niţă
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Servicii
• 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.
Auto-moto
• Vând motoscuter Peugeot – com. Miroslava.
Tel.: 0740-684.520;
• Vând Dacia 1310 break, în stare de funcţionare.
Tel.: 0760-265.689.
Imobiliare
• Vând teren intravilan în sat Valea Ursului, 3 parcele x 1.000 mp. Preţ 10 euro/mp. Negociabil. Tel.:
0755-517.680; 0754-79.22.85;
• Vând teren intravilan în sat Dancaş, 550 mp, 20
euro/mp. Tel.: 0755-517.680; 0754-79.22.85;
• Arendez 10.500 mp teren – fâneaţă, în Valea
Ursului (lângă biserică). Telefon 0745-914.122.
• Vând lot de teren, 527 mp, Valea Ursului, intravilan. Telefon 0746-828.420
LOCURI DE MUNCĂ

• Pensiunea Antares, din Dancaş, angajează
menajeră şi ospătar cu experienţă. Detalii la tel.:
0743-966.908.
• Salonul Oana Style din Valea Ursului angajează
manichiuristă. Salariu fix sau procent din încasări. Tel.:
0758-518.345;
• 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: 072532.32.23.

Închiriez casă în zona concesiunilor – sat Miroslava,
formată din parter cu living+baie+bucătărie, cu sală de
mese+1 dormitor. Curte cu loc de parcare cu pavele.
Construcţia are centrală proprie, este racordată la
apă şi canalizare. Pentru relaţii suplimentare sunaţi la
telefon 0740-383.665.

Normative ale Consiliului Local
Reunit în şedinţă de lucru extraordinară, în data de 28 iulie, Consiliul
Local Miroslava a dezbătut, votat şi
aprobat următoarele normative locale:
• Hotărâre privind aprobarea
Organigramei și a Statului de Funcții ale
aparatului de specialitate al Comunei
Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea atribuirii
cu titlu gratuit a unor loturi de teren persoanelor fizice/juridice interesate pentru
instalarea unor vetre de stupină pe raza
Comunei Miroslava;
• Hotărâre privind revocarea HCL
Miroslava nr.67/28.04.2016;
•
Hotărâre
privind
însușirea
Inventarului Domeniului Public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.
Miroslava nr.86/19.05.2016, ca urmare a
actualizării poziției nr.527 din inventar;
•
Hotărâre
privind
însușirea
Inventarului Domeniului Privat al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la H.C.L.
Miroslava nr.85/19.05.2016, ca urmare a
înscrierii suprafeței de 713 m.p. în inventar;
• Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului-Cadru pentru concesionarea bunurilor imobile aparținând
domeniului privat al Comunei Miroslava;
• Hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie cu plic închis, a terenului în

Dezinsecţie la începutul
lunii septembrie
Primăria comunei Miroslava a stabilit pentru ziua de vineri, 2 septembrie
2016, un tratament de dezinsecție ţânţari, în localităţile Voroveşti, Uricani,
Brătuleni, Valea Ursului, Găureni şi
Miroslava. Operaţiunile specifice de
dezinsecţie se vor desfăşura noaptea,
începând cu ora 22:00, iar durata
trecerilor nu va depăși o medie de 5
ore.
Operațiunea de dezinsectie depinde
şi de condițiile meteorologice sau alți

factori care ar putea restricționa prestarea acestor servicii, situaţie în care
modificarea programului va fi anunțată
public în timp util. Substanțele folosite
pentru operațiunile contractate sunt
avizate de Ministerul Sănătații și nu
reprezintă un pericol pentru om și animale. Dezinsecţia contra ţânţarilor se
face la solicitarea Direcţiei de Sănătate
Publică Iaşi, ca urmare a depistării
unui caz de meningoencefalită cu virus
West-Nile în localitatea Voroveşti.
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( 24/7 )
0752 029 911 / 0752 029 909

Medicină de familie
• Dr. Lupaşcu Georgeta, şos. Voineşti 498.
Tel.: 0232-236.944;
• Dr. Bejenariu Oxana, str. M.
Kogălniceanu 38. Tel.: 0332-730.550;

Date de la starea civilă
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

În perioada 22 iulie – 23 august 2016, Oficiul
de Stare Civilă al Primăriei Miroslava a înregistrat următoarele:
Căsătorii
• Roman Mihai, cu Dima Vasilica;
• Deliu Radu Andrei, cu Butacu Ungureanu
Ramona Bogdana;
• Panaite Constantin, cu Lupu Adriana Mirela;
• Şoltuz Radu Dănuţ, cu Avram Adina
Gabriela;
• Artene Liviu Petronel, cu Băţ Oana
Georgiana;
• Pichiu George Bogdan, cu Lorenţ Andreea;
• Cuţăr Sorin, cu Cociea Dana Elena;
• Tuhuţ Sergiu Nicolae, cu Lupu Maria

• Hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare a comunei Miroslava până la
organizarea procedurii de concesionare a
serviciului conform legislației în vigoare;
• Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor participa la alegerea delegatului sătesc din satele componente ale Comunei Miroslava care nu au
consilieri locali aleși în Consiliul Local
Miroslava.

Achiziţii urgente
Primăria comunei Miroslava şi-a recalibrat programul de
achiziţii din această perioadă cu următoarele servicii:
• Achiziţie servicii de dezinsecţie în comuna Miroslava, pe o
suprafaţă de 1.293 ha;
• Achiziţie lucrări de finisaje corp şcoală în localitatea
Voroveşti , procurare şi montaj centrală termică, racord la utilităţi;
• Achiziţie lucrări de amenajare padoc câini comunitari;
• Achiziţie servicii de decolmatare canal, în zona str.
Miroslava Vale, în lungime de 930 m;
• Achiziţie servicii de proiectare şi execuţie lucrări de amenajare rampă descărcare/transfer deşeuri reciclabile şi municipale.

Servicii medicale în Miroslava
Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de
Colegiul Medicilor din Iaşi, pe comuna
Miroslava au fost acreditaţi cinci medici de
familie care, implicit au şi contracte cu Casa
de Asigurări de Sănătate.
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suprafaţă de 713 mp, număr cadastral
81563, aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava, situat în intravilan
sat Miroslava, pentru construire centru
medical cu ambulatoriu clinic și internări
de zi pentru diferite specialități medicale;
• Hotărâre privind aprobarea
Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: “EXTINDERE REŢEA ILUMINAT PUBLIC
PENTRU COMUNA MIROSLAVA”;

• Dr. Darie Maria Crenela, Ciurbeşti. Tel.:
0748-996.930;
• Dr. Popescu Anina – Tel.: 0232-236.924;
• Dr. Alexandru Niculina – Tel.: 0232295.700.
În evidenţa Colegiului Medicilor din Iaşi,
în UAT Miroslava se mai derulează următoarele servicii medicale astfel:
Medicină dentară
• SC ALL Medical Services SRL (dr. Niţă
Adnana;
• Mihăilescu Mihai Dan, cu Toledo Zarate
Mirtha Maxima;
• Matran Ciprian Ştefan, cu Bahrim Iuliana
Mihaela;
• Ciubotaru George, cu Ciubotariu Bianca;
• Dăscălescu Lucian Andrei, cu Zaharia
Alexandra Ştefana;
• Vornicu Vlad Alexandru, cu Balint Isabela
Maria;
• Ostrovschi Ciprian Alexandru, cu Carp
Andreea Larisa;
• Petrică Laurenţiu Mihai, cu Văleanu
Marinela;
• Ion Nicolae Daniel, cu Bursuc Elena
Mădălina;
• Suceveanu Luigi Gabriel, cu Arcire Ioana;
• Călin Andrian Lucian, cu Artenie

Bogdan) – str. Constantin langa nr. 96. Tel.:
0786 – 103.777;
• CMI Monident (dr. Moroşanu Monica).
Farmacie
• SC Farma Liv – Valea Adâncă – str.
Lascu Vodă, nr.2. Tel.: 0744-515.249
• SC Ana-Pharm SRL, Miroslava. Tel.:
0732-515.234.
Ambulatoriu specialitate (neurologie)
• Neuro San, Miroslava. Tel.: 0748782.947.
Lăcrămioara Maria;
• Petrica Florin, cu Cîrlig Mihaela;
• Sălăgeanu Nicolai, cu Tănăsucă Alina;
• Vlaşcu Constantin, cu Buinceanu Diana
Georgiana;
• Sandu Mihai Gabriel, cu Ploscăneci
Georgiana Larisa.
Primăria comunei Miroslava le urează noilor
familii „casă de piatră”!
Decese
• Baba Maria (86 ani, Costişa-Neamţ);
• Bodros Victoria (57 ani, Iaşi);
• Cioltan Elena (78 ani, Iaşi).
Primăria comunei Miroslava le adresează
sincere condoleanţe familiilor îndurerate!

Mesagerul
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Străzi noi, buruieni vechi, balegi proaspete!
Albinelor. Aceste lucrări
de extindere a reţelei de
apă potabilă vor continua
coliniar cu DJ 248 A, Iaşi –
Voineşti, dar şi în celelalte
sate, în conformitate cu
graficul prezentat în lunile
anterioare.

• Programul investiţional al primăriei
Miroslava continuă
Uşor-uşor,
lucrurile
încep să se mişte în
Miroslava iar rezultatele
sunt vizibile cu ochiul
liber. S-au asfaltat noi drumuri, s-au extins reţelele
de apă şi canalizare,
urmează să se facă lucrări
de extindere şi la reţeaua
electrică. Important e
acum ca lumea să mai şi
păstreze ce s-a făcut. De
bine ce s-au asfaltat drumurile, peste tot au început
să răsară balegi, dar
nimeni nu se încumetă să
le strângă.
„Noi înţelegem că
oamenii trebuie să-şi folosească atelajele şi să meargă pe unde au treabă, dar şi
ei ar trebui să înţeleagă la
rândul lor că trebuie să mai
şi păstreze. De multe ori
mi-a fost dat să aud din
partea unora că «primăria
trebuie să facă şi să dreagă, că asta e treaba primăriei», sau că ei au plătit
impozite şi e datoria primăriei să le facă strada. Nu
e chiar aşa! Legea le impune să-şi cureţe buruianul
de pe marginea drumului,
din dreptul gardului personal, şi să-şi adune mizeria
lăsată pe stradă. Chiar nu e
treaba noastră să facem
curat după fiecare. Chiar
ne deranjează treaba

Extindere
reţea electrică

asta!”, atenţionează ing.
Violeta Iftimie, inspector
în cadrul compartimentului de investiţii al
Primăriei Miroslava.

Afaltări de drumuri în
Proselnici, Brătuleni şi
Voroveşti
Aşadar, programul de
investiţii al comunei
Miroslava a continuat pe
parcursul lunii august, în
conformitate cu graficul
prestabilit, cu finalizări de
asfaltări pe principalele
drumuri şi căi de acces din
localităţile
Voroveşti,
Brătuleni şi Proselnici, astfel:
• În Proselnici se asfaltează strada Prunului;
• În Brătuleni a fost
asfaltată strada Bisericii tronson 1. În cursul lunii
septembrie se va asfalta şi
tronsonul 2 al aceleiaşi

străzi;
• În Voroveşti au fost
asfaltate: str. Pârâului, str.
Siliştei, str. Serelor, str.
Buzamet, str. Peptănari,
str.Pădurii, str. Mărului,
str. Părului, str. Stânei.
Următoarea asfaltare se va
face pe strada Livezilor;
• În Ciurbeşti se lucrează la rigolele de pe strada
Imaşului;
• În localităţile Dancaş,
Uricani, Miroslava, Balciu
şi Găureni vor mai începe
lucrări de asfaltare în luna
septembrie, la străzile şi
căile de acces menţionate
în lista publicată în ziar, la
începutul anului.
„Lucrările au înaintat
aşa cum am convenit cu
constructorii, fără a avea
întârzieri. Am întâmpinat
unele probleme cu populaţia în Ciurbeşti, unde executăm rigole. Sunt cetăţeni
care vociferează că nu le
facem şi lor o rigolă în

dreptul gardului. Dar
lucrurile nu stau chiar aşa.
Noi nu construim o rigolă
că vrea X sau Y, ci în conformitate cu proiectul
general. Dacă în proiectul
general nu sunt prevăzute
rigole într-un anume loc,
înseamnă că acestea nu
sunt necesare”, a precizat
ing.
Violeta
Iftimie,
inspector în cadrul compartimentului de investiţii
al Primăriei Miroslava.

Canalizare în prag de
finalizare pe strada
Constantin Langa
Extinderea reţelei de
canalizare din Miroslava
sat se apropie de final pe
partea dreaptă, dinspre Doi
Paşi până pe deal, a străzii
col. Constantin Langa.
Cetăţenii care locuiesc în
zonă şi ştiu că vor beneficia de această utilitate sunt

rugaţi să se racordeze la
reţeaua de canalizare
ACUM. Mai târziu, acest
lucru nu va mai fi posibil,
pentru
că
Primăria
Miroslava nu va mai permite nimănui să spargă
asfaltul ca să se racordeze
la reţea.
După ce se vor încheia
lucrările de extindere a
reţelei de canal în strada
col. Constantin Langa,
urmează să se facă lucrări
de canalizare în strada
Constantin Mavrocordat,
tot în Miroslava sat.

Extinderi la reţeaua de
apă potabilă
Având în vedere că
locuitorii din zonă şi-au
retras gardurile, Primăria
Miroslava începe lucrările
de extindere a reţelei de
apă potabilă din localitatea
Valea Ursului, pe strada

Două târguri expoziţionale în unul singur - Agralim 2016
Agricole, Grundfos Pompe România,
Jarex Filter Technik, Cantar Prod,
Hanna Instruments, Media Rom
Grup, Novus și Star Lubricants.

• Va fi cea mai tare platformă
de comunicare şi informare a
fermierilor şi specialiştilor din
domeniul agricol, din regiunea de nord-est a României dau asigurări organizatorii de
la AB Plus
Cel mai important târg de tehnică
agricolă şi demonstraţii din regiunea
de Nord-Est a ţării revine în acest an,
în perioada 1 - 4 septembrie, la
Ferma
Didactică
Ezăreni,
Miroslava. Compania ABplus
Events organizează Târgul pentru
Fermieri AGRALIM, la fel ca anul
trecut, într-un amplu parteneriat cu
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară „Ion Ionescu de
la Brad” din Iaşi. Partener de eveniment AGRALIM este AgroConcept,
reprezentantul și partenerul în
România al producătorului de utilaje
New Holland Agriculture.
Expoziţie internaţională
de animale de rasă
La ediţia AGRALIM din acest
an se va organiza concomitent şi
ZEFA – Expoziţia Internaţională

Un mic orăşel agricol

de Animale de Rasă şi
Echipamente pentru Zootehnie,
prilej pentru vizitatori de a se pune
la curent cu ultimele tendințe
privind tehnologiile de creștere și
hrănire a animalelor. Prin organizarea simultană a celor doua evenimente – Târgul pentru Fermieri
AGRALIM
și
Expoziția
Internațională de Zootehnie ZEFA
– ABplus Events va dezvolta la
Ezăreni cea mai complexă
platformă de comunicare și
informare pentru fermierii și
specialiștii din domeniul agricol.

Cine participă?
Companii mari și-au anunțat deja
prezența și ofertele pentru ediția de
anul acesta: AgroConcept, IPSO
Agricultură, Agri Alianța Agritehnica,
General Leasing, Apan Agriculture
Equipments, NHR, Mecanica
Ceahlău, Serv Class, Maschio
Gaspardo, Green Expert, Farm Tech,
Tadis Agro, Bergerat Monnoyeur,
IRUM, Agrisorg, Arterius Business,
Evak, Javier Camara, Romvac,
Agroland, Biotrend Plus, Cronos
Consulting, Groupama Asigurări,
Riela, Sere Transilvania, BRD, Credit

Ca și la ediţia de anul trecut,
AGRALIM se va transforma pentru câteva zile pentru miile de vizitatori într-un un oraş agricol cu
amenajări pe o platformă expoziţională de 100.000 de metri pătraţi,
creată special pentru a găzdui sutele de companii participante, atât
autohtone, cât şi din străinătate.
Zeci de hale mobile expoziţionale,
şase zone de demonstraţii live ale
utilajelor agricole, peste 800 de
locuri de parcare sunt doar câteva
cifre
care
caracterizează
evenimentul de anul trecut. Și în
acest an, miile de vizitatori ai târgului AGRALIM, devenit deja tradiţie pentru regiunea de Nord-Est a
României, vor avea acces la un
amplu program de demonstraţii
agricole privind lucrările solului,
un adevărat spectacol de tehnică
agrară, demonstraţii cu maşini de
erbicidare, cu utilaje agricole de
mici şi mari dimensiuni, respectiv
de drive test în poligon cu tractoare de până la 100 de cai putere.

Până la sfârşitul acestui
an, vor fi încheiate lucrările de extindere a reţelei
electrice în zona de concesiuni a localităţii Corneşti
(loturile 1, 2 şi 3 – în dreptul bazei de agrement Le
Gaga), unde vor fi construite locuinţe pentru tineret. Se vor mai face extinderi la reţeaua electrică pe
strada Stadionului, din
localitatea Balciu.

Iluminat public în
Valea Adâncă
O veste bună pentru
locuitorii satului Valea
Adâncă Nouă! A fost făcută recepţia lucrărilor de
extindere a reţelei de iluminat public pe strada
Bazei. „Locuitorii de aici
vor putea circula de acum
înainte şi pe timp de noapte, în condiţii de siguranţă
optimă”, a dat asigurări
ing.
Violeta
Iftimie,
inspector în cadrul compartimentului de investiţii
al Primăriei Miroslava.

Continuă
controalele
pe disciplina
în construcţii
Poliţia locală împreună cu
lucrători ai serviciului de urbanism din cadrul Primăriei
Miroslava continuă programul
de monitorizare a construcţiilor
din comună. Nu sunt urmărite
doar procedurile de întocmire a
documentaţiilor care se fac
atunci când cineva îşi ridică o
casă, dar se verifică inclusiv respectarea procedurilor de afişare.
„Potrivit Legii 50/1991, fiecare
beneficiar se obligă ca atunci
când începe construcţiile să afişeze, la loc vizibil, următoarele
date: Numele şi prenumele beneficiarului, data începerii construcţiei, data finalizării construcţiei, societatea care execută
lucările de construcţii”, a precizat Adrian Ţapu, inspector în
cadrul serviciului de urbanism al
Primăriei Miroslava.
Amenzile pentru nefişarea
corespunzătoare a lucrărilor se
sancţionează de la 1.000 până la
3.000 lei.
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Zilele Satului Uricani
Ca în fiecare an, zilele de 14 şi 15
august sunt prilej de mare sărbătoare pentru locuitorii satului Uricani,
când are loc şi hramul parohiei
„Adormirea Maicii Domnului”.
Organizatoare a evenimentului a
fost Asociaţia „Fiii satului Uricani”,
prezidată
de
prof.
Mihai
Constantinescu şi cei doi vicepreşedinţi, recent aleşi – Diana Deliu şi
Petru Bejenariu – care s-au ocupat
de toate detaliile pentru ca manifestarea să se desfăşoare în cele mai
bune condiţii.
Şi, într-adevăr, se poate spune că
ediţia din 2016 a „zilelor satului
Uricani” a fost una deosebită, atât
prin frumuseţea slujbei de la biserică, prin prezentarea detaliată a eroilor de pe monumente (făcută de
prof. Constantinescu), dar şi prin
amploarea spectacolului de duminică, 15 august, desfăşurat pe scena
montată pe stadionul din localitate.

Liturghie şi hram la biserica
din Uricani
Sărbătorile au debutat pe 14
august, la prima oră a dimineţii, cu
liturghia ţinută de părintele Vasile
Cristian, care în acest an a fost
secondat de părintele Mihai Iftimie,
preot militar (şi colonel) la o unitate
de rachete sol-aer din Bucureşti,
altminteri ieşean de-al locului, din
Tătăraşi.
Biserica a fost arhiplină, iar cei
care nu au mai încăput în biserică au
urmărit slujba de afară, până la sfârşit, când au fost citite pomelnicele şi
s-au sfinţit pomenile oamenilor. A
urmat mai apoi slujba de pomenire a
eroilor din primul război mondial, la
monumentul special amenajat în
incinta cimitirului din Uricani.
„Sărbătorim astăzi nu doar hramul
bisericii. Ne-am adunat aici ca să ne
bucurăm împreună că suntem fiii
acestui sat”, a subliniat la finalul
predicii sale părintele Cristian, după
care
profesorul
Mihai
Constantinescu a făcut o foarte interesantă prezentare a monumentului,
cât mai ales a persoanelor înscrise
pe cruce.

100 de ani de la prima
mobilizare
„Printr-o minunată coincidenţă,
astăzi, 14 august 2016 se fac taman
100 de ani de la momentul din 15
august 2016, când s-a ordonat mobilizarea generală din primul război

mondial. La acea vreme, din comuna Uricani (care era compusă din
satele Uricani, Brătuleni, Voroveşti,
Tăuteşti, Bogonos, Valea Ursului şi
Găureni) au plecat la război 260 de
localnici. 26 dintre ei au pierit, alţii
43 au fost daţi dispăruţi. Nu se ştie
cu precizie cum a murit fiecare, câţi
au murit de glonţ, sau de boli specifice condiţiilor din timpul războiului. Cert este că primul război mondial a lăsat la Uricani 61 de copii
orfani”, a povestit profesorul
Constantinescu. Tocmai în memoria
acelor oameni care au pierit pentru
ţară, pentru unitatea neamului şi
pentru credinţa noastră strămoşească, creştin-ortodoxă, imediat după
război Ghiţă Catrina – un localnic –
a ridicat prin mijloace proprii o troiţă închinată eroilor, pe un amplasament din spatele altarului bisericii.
În timp, acest monument s-a deteriorat, apoi a dispărut. Mulţi ani mai
târziu, Asociaţia Fiii satului Uricani,
prezidată acum de profesorul
Constantinescu a ridicat monumentul nou, cu sprijinul autorităţilor
locale ale comunei Miroslava.

Eroii din primul
război mondial
Pasionat al istoriei locului, profesorul Constantinescu a adunat, de pe
unde a putut, date despre fiecare
erou înscris pe cruce de pe monument şi le-a prezentat într-o monografie a satului, care de altfel a fost
tipărită şi distribuită la şcoli, biblioteci şi persoanelor private care au
solicitat-o. Aflăm astfel următoarele:
• Aruştei Ioan – primul înscris pe
piatră, e originar din comuna
Uricani, „cotuna” (sat – n.r.) Valea

Ursului. A fost în regimentul 65
infanterie;
• Nane Alexandru – a murit
împuşcat la 21 ani, pe Valea
Trotuşului. În acea bătălie au murit
1.200 de soldaţi, cu tot cu comandanţii lor. Este înmormântat în cimitirul eroilor din Târgu Ocna;
• Plămădeală Vasile – a activat la
grăniceri. A fost rănit în război şi a
murit la 6 aprilie 1922, la spitalul
din Cernăuţi. Era frate cu Gavril
Plămădeală, tatăl lui Neculai
Plămădeală, epitrop al bisericii din
Uricani;
• Teşu Gheorghe – a murit împuşcat în Pădurea Cernica, lângă
Bucureşti;
• Vasilache Radu Gheorghe – a
murit în Dobrogea, în localitatea
Arabagii, jud. Constanţa;
• Vasilache Petrache – a murit
împuşcat la Mărăşeşti. Acolo au pierit 21.000 soldaţi şi ofiţeri ai armatei
române.
Au mai fost pomeniţi răniţii din
primul război mondial, care acum
nu mai sunt, eroi la rândul lor, care
au luptat pentru întregirea neamului
şi au primit decoraţii. Este cazul lui
Neculai Munteanu – rănit şi decorat
cu
„virtutea
ostăşească”,
Amuntencei Toader, Gherasim
Vasile şi Talpău Gheorghe.
Momentul solemn de la monumentul închinat eroilor din primul război
mondial a fost încheiat cu depunerea
unei coroane de flori de către
Asociaţia Fiii Satului Uricani.

Eroii din al doilea
război mondial
Un alt moment solemn a avut loc
la monumentul din deal, închinat
eroilor din al doilea război mondial,

la Căminul Cultural. La fel, acţiunea
a debutat cu o slujbă de pomenire,
susţinută de părintele Cristian Vasile
şi părintele Mihai Iftimie, în prezenţa oficialităţilor locale şi a sătenilor.
Povestea obeliscului de aici e poate
mai interesantă decât a monumentului din cimitir, pentru că fiind vorba
de eroi ai celui de-al doilea război
mondial memoria lor e oarecum mai
recentă. Iniţial, datorită limitărilor
impuse de sovietici, pe placa de
marmură a monumentului erau trecute doar trei nume: Pichiu
Averescu, Mahu Mircea şi Buchilă
Vasile, care au fost pe frontul de
vest şi au luptat împotriva armatei
germane. Ceilalţi eroi, fii ai comunei Uricani, care au luptat şi au
murit pe frontul de est împotriva
sovieticilor au fost omişi.
Tocmai pentru a repara această
nedreptate, Asociaţia Fiii Satului
Uricani a refăcut monumentul şi a
completat lista cu eroii lipsă. Cu
toţii au fost mobilizaţi la război şi au
luptat pentru ţară: Andrei I. Neculai,
Buchilă Gh. Vasile, Craus D.
Clemente, Finică N. Alexandru,
Gătăjel Moise, Huţanu Gh.
Costache, Liliac Gh. Vasile, Mahu
M. Mircea, Matei C. Costache,
Pichiu Averescu, Timofte P. Vasile.
Ce ştim despre ei? Mulţi dintre ei
au fost decoraţi şi avansaţi în grad,
post-mortem. Chiar dacă au murit
pe front, certificatele de deces au
fost eliberate în localitatea de baştină.
• Andrei Neculai – este din
Uricani, văr cu moş Mitriţă. A murit
pe front;
• Buchilă Vasile – este din
Găureni. A murit pe front;

• Craus Clemente – a murit la 27
decembrie 1943 în Ucraina. A fost
decorat cu ordinul „bărbăţie şi credinţă” de însuşi mareşalul Ion
Antonescu. În cinstea amintirii sale
o stradă din Uricani îi poartă numele;
• Finică Alexandru – a fost unul
dintre copiii vitregi ai lui moş Teşu.
A murit pe front, nu se ştie unde;
• Gătăjel Moise – a fost un sas
din Prejmer (Braşov). Războiul l-a
adus în garnizoana de la Iaşi, căpitan de transmisiuni, care a fost printre primele mobilizate în cel de-al
doilea război mondial. A cunoscut-o
pe Maricica Veringă din Uricani, de
care s-a îndrăgostit şi s-a căsătorit
cu ea. A căzut mai apoi în Crimeea
şi a fost decorat post mortem.
Povestea acestei familii e una tristă.
Văduva lui Moise Gătăjel, care
rămăsese însărcinată, a căzut la rândul ei victimă unui bombardament
aerian. O schijă a rănit-o şi a pierdut
copilul. La scurt timp, a făcut
infarct, apoi a pierit şi ea. Sătenii au
vrut să o îngroape în cimitir, dar
sovieticii nu au permis acest lucru şi
au fost nevoiţi să o îngroape undeva
în câmp, pe lângă Voineşti, împreună cu medalia răposatului soţ.
Mormântul a dispărut…;
• Huţanu Costache – a murit la 31
ani, în Rusia;
• Liliac Vasile – a fost înrolat în
Divizia „Tudor Vladimirescu”, la
Bucureşti. A căzut prizonier în
URSS şi a murit acolo;
• Matei Costache – a locuit unde
e acum firma de remorci de pe strada Miron Barnovschi. A murit pe
front;
• Timofte Vasile – a singurul din
comună care a plecat voluntar pentru recuperarea Basarabiei. A murit,
prizonier fiind, la sovietici, în timpul unui raid aerian. În urma bombardamentului, de pe urma lui nu au
fost recuperate decât actele.
„Toţi aceşti oameni au murit pentru ţara lor şi pentru reîntregirea
neamului. Dumnezeu să-i ierte!”, şia
încheiat
prelegere
prof.
Constantinescu. Ca şi la monumentul de la cimitir, la obeliscul închinat
eroilor din al doilea război mondial
Asociaţia „Fiii satului Uricani” a
depus o coroană de flori.
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Importantă adunare de feţe bisericeşti la Miroslava
• Zece ani de la
încheierea cursurilor
Facultăţii de Teologie,
Dumitru Stăniloae,
promoţia 2001 - 2006
Lunii, 22 august, biserica din
Miroslava, cu hramul „Naşterea
Maicii Domnului”, a fost gazda
unui eveniment mai puţin obişnuit – celebrarea a zece ani de la
absolvirea cursurilor Facultăţii de
Teologie „Dumitru Stăniloae”
din Iaşi, promoţia 2001 – 2006.
Aşa cum se cuvine, chiar dacă a
fost zi de luni, întâlnirea feţelor
bisericeşti a debutat la ora 8:00

cu Slujba Ceasurilor şi a continuat cu Sfânta Liturghie, în prezenţa unui public format din
oameni ai locului, curioşi să vadă
cum se va desfăşura o asemenea
slujbă, la care şi-au dat mâna (şi
glasurile) nu mai puţin de 30 de
preoţi!
„A fost ceva deosebit şi îi
mulţumesc Domnului, din toată
inima, că am reuşit să adun atâţia
oameni de valoare în biserica
noastră”, a spus părintele Mihai
Rusu, preotul paroh al bisericii
din Miroslava, la ieşirea din lăcaşul de cult. După încheierea slujbei, cu intonarea unui Te Deum
de mulţumire, oaspeţii au fost
poftiţi la o mică gustare, ca să

O nouă apariţie editorială
Consiliu Local Miroslava,
întrunit în şedinţă ordinară de
lucru, a avizat favorabil editarea şi tipărirea unui nou volum
de poezii, semnat de Mihăiţă
Talpalaru.
Intitulat „Între o naştere
moartă şi o moarte născută
după doi ani de travaliu” (II),
acest al doilea volum de poezii
cumulează cele mai noi creaţii
artistice ale autorului, pe care
vă invităm să le citiţi odată cu
apariţia cărţii în librării.
Mihăiţă Talpalaru s-a născut
în 27 septembrie 1967, este
rezident în Balciu şi face parte
din generaţia poeţilor contemporani ieşeni, în plină afirmare.
Din creaţia sa, vă propunem,
spre lecturare, următoarele versuri:
Mantia binelui
Degetele răsfirate de timp ale
faptei
lasă numai umbre
pe mantia purpurie de catifea a
binelui.
Pănă să se-ncovoaie când
trece-mpăratul,
Slujitorul e mereu plecăciune.
Căci ochiul lui trebuie să
vegheze

peste plăgile îndărătniciei
rămânerii-n viaţă,
ce-şi sapă drumuri prin corpul
neputincios să păstreze
globul său viu răsărit din nimic.

mai schimbe impresii sau să mai
depene amintiri din studenţie.
Au fost pomeniţi: Pr. Ioan
Vicovan (prof. de istoria Bisericii
Ortodoxe Române), Pr. Viorel
Sava (prof. de Teologie
Liturgică), Pr. Gheorghe Petraru
(prof. de Misiologie şi
Eecumenism), Pr. Petre Semen
(prof. de Studiul Vechiului
Testament şi de limbă ebraică),
Pr. Gheorghe Popa (prof. de
Teologie Morală), Pr. Ioan
Cristinel Teşu (prof. de
Spiritualitate Creştină), PS
Varlaam Merticaru (lector de
Patrologie
şi
Literatură
Postpatristică), Pr. Adrian Dinu
(lector Formare duhovnic), Pr.

Ilie Melniciuc – Puică (lector
Studiul şi Exegeza Noului
Testament), Vasile Cristescu
(conferenţiar
Teologie
Dogmatică şi Simbolică), Pr.
Alexandrel Barnea (lector Muzică
Bisericească şi Ritual), Pr. Niţă
Danielescu
(lector
Istorie
Bisericească Universală), Emilian
Iustinian Roman (asistent Drept
Canonic), PF Daniel Patriarhul
României (Teologie Dogmatică şi
Teologie Pastorală), Pr. Costache
Grigoraş (prof. Catehetică), Pr.
Nicolae Achimescu (Istoria
Religiilor), Pr. Nicolae Chifăr
(Istorie Bisericească Universală),
Pr. Mihai Vizitiu (prof. Noul
Testament).

Premii, dans şi voie bună!

Bandajele grele de lucruri
capul i-apleacă,
cât să se vadă în balta de
lacrimi
lăsată de alţii, toţi fără chip.
Şi-i pare murdară,
iar alba zăpadă
potrivnică, când în ea se prăvale,
purtându-i în braţe pe-ai săi.
Cum să audă fiica domnească,
care, căzută într-o mai adâncă
genune,
îl strigă dintre gheţuri pe nume
s-o scape de moarte?
Îl surzeşte-ndoit
chipul ei sluţit de suferinţă
şi teama rănirii-n oglindă.
De-i milostiv, numai un deget
i-întinde,
apărat de-un inel cu pecete.
Metalul rece
îi mai ţine de cald
când lumina în el nu se-aprinde,
locuind pe colină,
în castelul spital.

Luni, 15 august, toţi locuitorii satului Uricani, dar şi cei de
prin împrejurimi, au fost invitaţi
să se bucure de spectacolul în
aer liber, organizat de Asociaţia
Fiii Satului Uricani. Scena a fost
pusă la dispoziţie de Primăria
comunei Miroslava, pe un
amplasament din incinta bazei
sportive din Uricani.
Deschiderea oficială a programului artistic a avut loc la
14:30, cu un mic discurs susţinut de părintele Vasile Cristian,
preot paroh al bisericii cu hramul
„Adormirea
Maicii
Domnului” din Uricani, după
care conducerea Asociaţiei Fiii

Satului Uricani au acordat o
serie de premii speciale şi distincţii, după cum urmează:
• Rusu David Mihai – mezinul satului Uricani;
• Deliu Radu Andrei şi Deliu
Ramona Bogdana – cea mai
tânără familie din Uricani;
• Bălan Măndiţă – decanul
de vârstă al satului;
• Petru şi Maria Acatrinei –
familia decan a satului Uricani;
• Chiruţă Delia Ana Maria –
cel mai bun elev la învăţătură al
satului Uricani;
• Liliac Aron Dumitru – cel
mai bun absolvent al şcolii din
Uricani.

O nouă monografie a satului Uricani
Pe lista manifestărilor culturale dedicate zilelor comunei
Uricani figurează şi o lansare de
carte. Nu este ceva cu totul inedit, ci de o reeditare a monografiei satului Uricani a profesorului Mihai Constantinescu, revizuită şi cu unele adăugiri. Noul
volum a fost scos cu sprijinul
primăriei Miroslava (care a
finanţat tiparul) şi urmează a fi
distribuit şcolilor, bibliotecilor,
instituţiilor şi tuturor persoanelor private care sunt interesate să
intre în posesia acestei lucrări,
deosebit de interesante.
Ca prezenţă grafică, lucrarea
arată foarte bine, fiind tipărită pe
o hârtie de calitate, în format
academic. În ce priveşte conţinutul, acesta reprezintă muncă,
cercetare şi scormoneală prin
arhive pe parcursul a foarte
mulţi ani. „Ce să vă spun din
spatele cărţii? Că din carte nu
are rost să vă povestesc, ci vă
invit să citiţi… Ideea realizării
unei monografii a satului
Uricani mi-a încolţit prima oară
în minte, în 1985, când mi-a

maţiile din perioada medievală,
începând cu primul document –
de la 30 iulie 1456 – scris de
cancelaria domnitorului Petru
Aron, cel cu „oiştea-n gard”!
Documentul propriu-zis a dispărut, dar am găsit trimiteri la el,
din alte documente oficiale”,
povesteşte
profesorul
Constantinescu.

De unde provine
denumirea de Uricani?

picat în mână o revistă a arhivelor statului. Acolo am găsit un
material de pregătire a mai multor monografii rurale şi m-am
întrebat de ce nu şi o monografie
a satului nostru? Apoi am început să caut documente. Nu a fost
un lucru simplu, pentru că a trebuit să învăţ unde să caut. M-am
documentat temeinic şi, încetul
cu încetul, până în 1989 am reu-

şit să găsesc actele de la cancelaria domnească referitoare la
Uricani. Aşa am aflat de
Cantacuzoaia, că a fost parte a
moşiei lui Grigore Ghica Vodă şi
în arhivele statului există o hartă
cu amplasamentul acestei moşii.
Tot aşa, am aflat de Valea lui
David şi pârâul Roşioru şi multe
alte detalii istorice interesante.
Până în 1989 aveam toate infor-

Ipoteza cea mai frecventă ar
fi că provine de la numele lui
Giurgiu Uricaru, fiul protopopului Ioil, care a fost pus în posesie
aici de către Petru Aron Vodă cu
un sat de clăcaşi. Documentul
semnat de domnitorul moldovean a fost invocat de spătarul
Ioniţă Coroi într-un proces cu
Mănăstirea Galata. Aşadar, anul
1456 este anul primei atestări
documentare a satului Uricani,
iar această dată a fost asumată
ulterior şi de istorici în studiile
lor. La 1457, domnitorul Petru

De asemenea, au fost premiaţi şi sportivii care au participat la finala cupei de fotbal şi
alte manifestări sportive dedicate acestei manifestări.
A urmat apoi spectacolul
propriu-zis. Deschiderea showului a fost făcută de trupa de
dans modern Gym Dance Art
Iaşi, pe scenă evoluând elevele
Dumitriu Sorana, Timofti
Iuliana, Iacobescu Alice,
Corduneanu
Alexandra,
Corduneanu Alina, Vasilache
Andreea, Liliac Beatrice şi
Rusu Andra.
Amatorii de teatru au putut
urmări o mică scenetă, avându-

le ca protagniste pe Dumitru
Sorana şi Vasilache Andreea.
Seara a debutat cu un spectacol oferit de Rareş Andrei
Drănceanu şi Isabela Nica, apoi
a continuat cu un spectacol de
muzică populară, oferit de
cunoscuţii rapsozi Angela
Borjoveanu, Vasile Vîlcu, Maria
Cătălina şi Constantin Bahrin.
Recitalul de muzică populară sa încheiat la ora 21:00, iar de la
această oră până la miezul nopţii tineretul a avut program de
discotecă. Cine a mai rezistat, a
putut urmări, la încheierea programului, un minunat foc de
artificii.

Aron a fost îndepărtat de la
domnie de către Ştefan cel
Mare.

Documente, mărturii
arheologice

Miron Barnovschi,
un martir al ortodoxiei
În
monografia
satului
Uricani mai este pomenit şi
domnitorul Miron Barnovschi,
care ar fi deţinut pământ la
Uricani şi a sfârşit asemenea
domnitorului
Brâncoveanu,
decapitat de turci, la 30 iunie
1689. Om de-al locului, domnitorul Miron Barnovschi (fost
Bârnoveanu) a refuzat suplimentarea zeciuielii către poarta
otomană şi a plătit pentru asta cu
capul. La execuţia sa au fost prezente oficialităţii ai Înaltei Porţi.
Capul i-a fost expus spre luare
aminte, câteva zile, într-un par,
iar corpul aruncat în Bosfor.
Domnitorul Barnovschi se
află pe lista candidaţilor la martiraj, ai Bisericii Ortodoxe
Române. Şi-a dorit să fie înhumat la Mănăstirea Dragomirna,
dar dorinţa sa nu a fost îndeplinită. E posibil ca rămăşiţele sale
pământeşti să fie într-o criptă de
la Biserica Barnovschi din Iaşi.

În afara documentelor din
perioada medievală, monografia
profesorului Constantinescu mai
prezintă relicve care s-au găsit
când s-au făcut săpăturile pentru
fundaţia fabricii de Antibiotice,
rămăşiţe care confirmă continuitatea aşezării umane aici. Apar
în monografie şi faximiluri după
documente, fără a fi comentate,
autorul considerând că sunt mai
relevante aşa, pentru a scoate în
evidenţă şi stilul de scriere al
acelor vremuri, acum apuse.
Prezentarea cărţii şi a autorului a fost făcută de prof. Diana
Deliu, vicepreşedintă a Asociaţiei
Fiii satului Uricani şi de prof.
Maria Acatrinei (fostă directoare
a şcolii din Uricani). Momentul a
fost emoţionant şi s-a bucurat de
prezenţa primarului Dan Niţă, a
oficialităţilor locale ale comunei
Miroslava, oameni de vază ai
satului Uricani, oameni simpli
şi… presa locală.
La final, fiecare invitat a primit câte o carte, cu dedicaţie din
partea autorului.
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Începând cu data de
01.08.2016, serviciul de
colectare și transport al
deșeurilor pe raza comunei
Miroslava a fost preluat și va
fi operat de societatea Edil
Industry SRL din Iași.
Sectorul mediului şi al gestionării deşeurilor este recunoscut ca un serviciu cheie în
administraţia locală. Atât
autoritățile locale cât și cele de
mediu se confruntă în acest
moment
cu
provocări
semnificative în atingerea
țintelor obligatorii în domeniul reciclării şi protecţiei
mediului.
Costurile de furnizare a
serviciilor deşeurilor va creşte
semnificativ în următorii ani şi
este important să elaborăm
strategii clare pe termen lung
pentru furnizarea viitoarelor
servicii la standardele impuse.
Nu trebuie să avem doar simple strategii în domeniu.
Trebuie să concepem STRATEGII EFICIENTE, care să
fie convenite şi acceptate de
toate
părţile
implicate,
AUTORITĂȚI-CETĂȚENIAGENȚI
ECONOMICIOPERATORI.
Analiza contextului actual
atât la nivel național cât și
regional relevă faptul că sectorul de gestionare a deşeurilor
prezintă o fragmentare de
ansamblu în ceea ce priveşte
operarea
serviciilor.
Societatea Edil Industry SRL
a apărut pe piaţa românească
tocmai din necesitatea de a
aborda într-un mod integrat
servicii pe care alte firme le
prestează
individual.
Acoperirea în același timp,
într-un mod eficient și bine
corelat, a mai multor componente din circuitul integrat al
gestionării deșeurilor (precolectare, colectare, depozitare,
reciclare, valorificare). Ca
metodă
strategică
de
organizare, a dus în timp la
susținerea
reciprocă
a
activităților, ca într-un lanț
bine închegat, contribuind în
final, la un impact pozitiv și

rezistență pentru întregul circuit.
Societatea
este
autorizată/licenţiată să acopere toate componentele unui
management adecvat de
gestionare a deşeurilor,
dezvoltându-se în paralel și pe
linia reciclării prin investiții
europene în utilaje performante.
România face parte din
categoria statelor în care cea
mai mare parte a cantităţilor
de deşeuri municipale colectate sunt eliminate prin depozitare, operaţiunile de reciclare
şi valorificare fiind utilizate
într-o măsură foarte mică.
Serviciile prestate de Edil
Industry pun însă accent pe
colectarea selectivă.
SC Edil Industry SRL îşi
propune să se dezvolte pe
baza unor tehnologii moderne,
inovative, respectând însă
condiţiile şi specificul local şi
regional. Mizăm pe un parteneriat deschis şi corect, bazat
pe încredere şi respect în
vederea realizării obiectivelor
comune în domeniul calității
și mediului. Pentru noi,
A N T R E P R E N O R I AT U L
RESPONSABIL
=
INITIATIVĂ + PROFESIONALISM + RESPECT FATĂ
DE MEDIU!
Activitatea derulată la
nivelul comunei Miroslava de
către societatea noastră presupune colectarea cu ajutorul
autogunoierelor a deşeurilor
menajere şi asimilabile din
comert, industrie, instituţii,
inclusiv fracţiuni colectate
separat de la punctele de precolectare existente pe teritoriul comunei şi de la agenţii
economici şi transportarea
acestora la rampe ecologice
autorizate. Punctual, în ceea
ce privește prestarea serviciilor la nivelul comunei
Miroslava, bifăm următoarele
aspecte importante:
➼ Colectarea deșeului
menajer se va face conform
graficului săptămânal din
Tabelul 1.

Cetățenii sunt rugați să nu
introducă în recipiente deşeuri
din categoria celor cu regim
special (periculoase, toxice,
explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţirea şi
întreţinerea spaţiilor verzi ori
provenite din îngrijiri medicale. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă în saci de
plastic şi apoi în recipientul de
colectare.
➼ Pentru deșeurile vegetale vor fi organizate sezonier
campanii de colectare sau pot
fi transportate personal la cele
două platforme de compostare
autorizate de pe raza comunei
Miroslava.
➼ Colectarea deşeurilor
reciclabile (hârtie şi carton,
plastic şi metal, sticlă inclusiv deşeuri de ambalaje) se
va realiza tot "din poartă în
poartă", în a doua și a patra
săptămână a fiecărei luni,
conform Tabelului 2.
Deșeurile reciclabile vor fi
colectate separate, pe categorii
de deșeu reciclabil, în pungi/
saci ce vor fi amplasate în
locuri care să permită accesul
uşor al autovehiculelor de
colectare. În cazul în care

Grafic colectare deЮeuri menajere

TABEL 1

selectarea nu este făcută
corespunzător, deşeul reciclabil fiind amestecat cu deşeul
menajer, va fi suportată o
penalizare de 50% din
valoarea
facturii lunare
aferente.
➼ În ceea ce privește deşeurile din construcţii, generate
de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau
exterioară a locuinţelor proprietate individuală ce conţin
beton, ceramică, cărămizi,
ţigle, lemn, sticlă, materiale
plastice, metale, materiale de
izolaţie şi altele asemenea,
este interzisă abandonarea/
deversarea acestora în recipientele sau containerele în
care se depun deşeurile menajere. Acestea se colectează
prin grija deţinătorului, în
containere puse la dispoziție
de către operator la cerere, şi
sunt transportate de către operator în baza unui contract de
prestări servicii, contra cost.
În cazul în care în/lângă
recipientele sau containerele
de colectare sunt depozitate şi
deşeuri din construcţii, acestea
vor fi colectate separat, înştiinţând utilizatorul despre acest
fapt, precum şi despre suma
suplimentară pe care trebuie s-

o plătească pentru colectarea
acelor deşeuri.
➼ Deşeurile voluminoase
(mobilier, covoare, saltele,
obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele decât deşeurile
de echipamente electrice şi
electronice) provenite de la
deţinătorii de deşeuri vor fi
colectate periodic sau la
cerere.
➼ Deşeurile de echipamente electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori vor fi
colectate prin campanii
anunțate în prealabil.
Pentru a reuși să menținem
tariful existent, este necesar să
fie declarat numărul real de
persoane din gospodărie, să
fie
realizată
colectarea
selectivă a deșeurilor reciclabile conform programului stabilit, nerespectarea acestora
ducând la creșterea prețului și
suportarea rigorilor legii.
Fiecare dintre noi are
puterea și obligația de a
influența
procesul
de
ecologizare și este responsabil
în fața autorităților. Soluția
este la îndemâna noastră!
Experiențele anterioare
care i-au afectat negativ mai
ales pe locuitorii onești, care
și-au achitat și respectat

Grafic colectare deЮeuri reciclabile

Luni

Valea Adâncă ܈i Corne܈ti

Luni

Horpaz, Uricani, Ciurbe܈ti

Mar܊i

Valea Adâncă, Miroslava (vale), Danca܈ ܈i Găureni

Mar܊i

Miroslava, Valea Ursului

Miercuri

Horpaz, Ciurbe܈ti, Proselnici

Miercuri

Valea Adâncă

Joi

Miroslava ܈i Balciu

Joi

Corne܈ti, Balciu, Proselnici

Vineri

Uricani, Valea Ursului, Vorove܈ti, Brătuleni ܈i zona
industrială

obligațiile financiare și
cetățenești, au dus la necesitatea unei mobilizări serioase,
atât din partea autorităților
locale și de mediu cât și din
partea operatorului, pentru
identificarea și declararea
celor care nu respectă regulile
aferente serviciului de salubrizare.
Încheierea noilor contracte,
livrarea și plata facturilor
precum și eliberarea avizelor
de salubritate se fac la:
- operatorul nostru din
cadrul Primăriei Miroslava
(reper: biroul de asigurări),
program de lucru luni-vineri
între orele 8.00-16.00
- casierii mobili legitimați
Edil Industry (orice dubiu/
neclaritate putând fi semnalată
telefonic la nr. 0751.66.22.77)
- sediul societății din Calea
Chișinăului nr 22, Iași, program de lucru luni-vineri între
orele 8.00-16.00
Plata poate fi efectuată și
prin virament în contul
societății, stipulat în contract.
Sesizările pot fi transmise
prin email la adresa salubritate.edilindustry@gmail.com
sau la numărul de telefon
0751.66.22.77, de luni până
vineri între orele 8.00 – 18.00.
Informații suplimentare se
regăsesc și pe pagina de
Facebook a societății Edil
Industry.
Obiectivul fiind comun,
reducerea poluării cu deșeuri
și îmbunatățirea calității vieții,
mizăm pe implicarea locuitorilor comunei Miroslava,
pentru a depăși împreună, cu
responsabilitate, problemele
din domeniul managementului deșeurilor.
Manager,
Cătălin Gîrjan

TABEL 2

* Pentru satele Găureni, Vorove܈ti, Brătuleni ܈i Danca ܈se vor organiza
campanii separate de colectare a de܈eurilor reciclabile, ce vor fi anun܊ate în
prealabil.
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Se deschide şcoala din Voroveşti!
nouă, pentru că încă se mai fac
înscrieri. Soluţia la această problemă nu poate fi decât extinderea
şcolii actuale cu încă un corp de
clădire. Dar, toate la vremea lor…

(CONTINUARE DIN PAGINA 1)

Reunit luni, 29 august, într-o
şedinţă de urgenţă, Consiliul de
Administraţie
al
Şcolii
Gimnaziale „col. Constantin
Langa” din Miroslava a hotărât ca
în şcoala nouă de la Voroveşti să
înveţe copiii din clasele primare
din Voroveşti, Brătuleni, Valea
Ursului, Uricani şi Găureni, precum şi cei din clasa pregătitoare.
„Când am luat această decizie,
împreună
cu
reprezentanţii
Primăriei Miroslava şi ai
Consiliului Local, am ţinut cont de
dispersia zonală a elevilor, aşa
încât la această nouă unitate şcolară să fie cuprinşi cât mai mulţi
copii din satul Voroveşti. Apoi am
completat cu copii din localităţile
învecinate. În acest fel şi microbuzele şcolare vor fi mai puţin solicitate. Astfel, cea mai bună variantă
în această privinţă a fost să atribuim noua şcoală copiilor din clasele 0 – IV”, a precizat Beatrice
Iosub, directoarea şcolii.
Aşadar, la şcoala din Voroveşti
vor învăţa 86 de copii, la clasele 0
– IV, din care 40 sunt din
Voroveşti, 28 din Uricani, 10 din
Brătuleni, 4 din Găureni şi 4 din
Valea Ursului.

Elevii şcolii din Voroveşti
vor avea cursuri numai
dimineaţa
Pentru a preîntâmpina eventua-

Pregătiri finale, înainte
de noul an şcolar

le neînţelegeri, conducerea şcolii
va organiza o întâlnire cu părinţii.
Până atunci, se lucrează la ultimele detalii şi completarea materialului didactic necesar procesului de
învăţământ, conform curriculei.
„Suntem foarte bucuroşi că odată
cu deschiderea acestei noi unităţi
de învăţământ am rezolvat pentru

aceşti elevi, ce-i drept parţial, o
problemă foarte mare: învăţământul din schimbul doi. La şcoala din
Voroveşti orele se vor desfăşura
numai dimineaţa, iar condiţiile din
şcoală sunt excelente. Singurul
lucru care lipseşte e un teren de
sport al şcolii, dar avem încredere
că această problemă se va rezolva

şi ea, cu sprijinul autorităţilor
locale”, a mai precizat directoarea
Beatrice Iosub.
La nivelul întregii Şcoli
Gimnaziale „col. Constantin
Langa” din Miroslava, au mai
rămas opt clase de elevi care învaţă în schimbul doi. E posibil chiar
ca numărul acestora să crească la

Între timp, continuă pregătirile
finale şi la celelalte unităţi şcolare
din Miroslava, Uricani şi Corneşti.
S-a făcut curăţenie generală, s-au
achiziţionat perdele noi, s-au igienizat sălile de clasă iar acolo unde
a fost nevoie s-au mai schimbat
uşi, mobilier.
Tot acum se face şi evaluarea
finală a situaţiei şcolare a elevilor
restanţi la diferite materii.
Perioada de corijenţe este între 29
august şi 2 septembrie, la clasele I
– VII. Situaţia de la clasele a VIIIa a fost deja încheiată.
„Trăgând linie, pot spune că a
fost un an bun, mulţi dintre absolvenţii clasei a VIII-a de la noi reuşind să promoveze la licee de prestigiu din Iaşi, precum Liceul
Pedagogic,
Liceul
„Mihail
Eminescu”,
Liceul
„Miron
Costin” şi Liceul Economic”, a
concluzionat directoarea Beatrice
Iosub.

Reconfirmare
Şcoala începe pe 12 septembrie
în CA al Liceului
Agricol Miroslava

Consilierul local Andrian Neculai a fost reconfirmat pe postul de membru în Consiliul de
Administraţiei al Liceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava, la ultima şedinţă de
Consiliu Local. Procedura a fost impusă de faptul că
între timp au avut alegerile locale din 5 iunie 2016, iar
Consiliul Local are acum o structură nouă.
Reconfirmarea consilierului Andrian Neculai în calitatea de reprezentant al Consiliului Local Miroslava în
Consiliul de Administraţiei al Liceului Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din Miroslava s-a derulat fără
probleme, votul fiind unanim.

Cursurile anului şcolar 2016-2017
încep luni, 12 septembrie, potrivit structurii anului şcolar aprobate de Ministerul
Educaţiei, care a lăsat la latitudinea şcolilor să aleagă una din trei posibile săptămâni pentru desfăşurarea programului
„Şcoala Altfel”. Astfel, anul şcolar 20162017 are 35 de săptămâni de cursuri,
însumând 169 de zile lucrătoare, şi se
structurează în două semestre: semestrul
I (12 septembrie 2016 - 3 februarie
2017) şi semestrul al II-lea (13 februarie
2017 - 16 iunie 2017).
Vacanţele elevilor sunt programate
astfel: vacanţa de iarnă (24 decembrie
2016 - 8 ianuarie 2017), vacanţă intersemestrială (4 -12 februarie 2017), vacanţa
de primăvară (19 - 30 aprilie 2017) şi
vacanţa de vară (17 iunie - 10 septembrie 2017). De asemenea, în săptămâna
29 octombrie - 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele din
învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data
de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIIIa, în data de 9 iunie 2017”.
Faţă de anii anteriori, programul
naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5
zile consecutive lucrătoare în timpul
anului şcolar şi poate fi derulat pe baza
unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. „Astfel, în funcţie de ciclurile de
învăţământ şcolarizate, unităţile de învăţământ pot opta pentru unul dintre următoarele segmente: 21 noiembrie - 2
decembrie 2016, 27 februarie - 31 martie
2017 şi 15 mai - 9 iunie 2017 (învăţământul preşcolar şi primar), respectiv 17
octombrie - 2 decembrie 2016, 27

februarie - 31 martie 2017 şi 15 mai - 9
iunie 2017 (învăţământul gimnazial,
liceal, profesional şi postliceal)”.
Intervalul aferent programului „Şcoala
altfel” nu coincide cu perioada în care se
susţin tezele semestriale, care vor avea
loc, de regulă, la finalul semestrelor,
după parcurgerea programei şcolare cu
cel puţin trei săptămâni înainte de finalul
semestrului.
De asemenea, etapele naţionale ale
olimpiadelor şcolare se organizează, de
regulă, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit calendarului olimpiadelor
naţionale şcolare.
„În zilele libere prevăzute de lege nu
se organizează cursuri. Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene
vor marca prin manifestări specifice,
conform planificărilor existente la nive-

lul fiecărei şcoli, zilele de 5 octombrie
(Ziua internaţională a educaţiei), 5 iunie
(Ziua învăţătorului) şi 1 iunie (Ziua
copilului)”, mai informează Ministerul
Educaţiei.
Nu în ultimul rând, ministerul mai
precizează că, în situaţii deosebite, bine
fundamentate, în funcţie de condiţiile
climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare judeţene pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale
structurii anului şcolar. Acestea se pot
aproba numai în măsura în care se asigură cele 169 de zile de cursuri prevăzute
în ordin, precum şi a posibilităţii ca toţi
elevii să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale organizate
în sistemul naţional de învăţământ.

