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Veniţi la vot!

Cetăţenii comunei
Miroslava sunt invitaţi să
se prezinte, în număr cât
mai mare, la scrutinul de
duminică, 11 decembrie,
pentru a-şi desemna
reprezentanţii în
Parlament, respectiv
Senat şi Camera
Deputaţilor. Urnele se vor
deschide la ora 7:00 şi se
vor închide la ora 21:00!
Spre deosebire de alegerile
parlamentare din 2012, când se
făceau uninominal, pe colegii
electorale, de astă dată alegerile
parlamentare se vor face pe liste
de partid. Mai precis, în funcţie
de numărul voturilor valabil
exprimate în urma scrutinului de
către fiecare partid în parte, mandatele de parlamentari se atribuie
începând cu primul desemnat de
pe listă, se trece apoi la următorul
candidat şi tot aşa, până la
epuizarea procentajului obţinut
de partidul respectiv.
Potrivit prevederilor constituţionale, în urma negocierilor
dintre partidele reprezentate în

Parlamentul României, nou
constituit, se formează o
majoritate politică, din partea
căreia se face şi propunerea de
prim ministru care este înaintată
preşedintelui României. Numirea
primului ministru se face prin
decret prezidenţial, iar primul
ministru desemnat îşi prezintă
cabinetul în faţa Camerelor
Reunite. Dacă obţine votul
acestora, atunci noul premier îşi
intră pe deplin în atribuţii şi
purcede la actul de guvernare.
Dacă
Parlamentul
respinge
candidatura propusă de preşedinte,
atunci negocierile se reiau între
partide, iar preşedintele va face
următoarea numire. La a treia
numire de premier respinsă se
reiau alegerile pentru Parlament,
dar acest lucru nu s-a mai
întâmplat până acum.
Ca doză de noutate, la alegerile parlamentare din 11 decembrie,
comuna Miroslava este prezentă
pe listele parlamentare ale
judeţului Iaşi cu candidaţi proprii,
dar poziţiile ocupate pe liste de
aceştia sunt departe de a fi
eligibile. Este vorba de: Dan Niţă
(poziţia 4 Senat, la PNL),
Gheorghe Cojocaru (poziţia 12
Camera Deputaţilor, la ALDE),
Laura Velescu (poziţia 6 Senat, la

Întâlniri ale primarului
cu cetăţenii
Pentru o mai bună
comunicare între administraţia publică locală şi
populaţie, primarul comunei
Miroslava, Dan Niţă, reia
seria de consultări cu cetăţenii
în localităţile de domiciliu,
potrivit următorului grafic:
• Corneşti – 30 noiembrie,
ora 16:00 – la Şcoala
Corneşti;
• Proselnici – 30 noiembrie,
ora 17:00 – la Şcoala
Proselnici;
• Dancaş – 1 decembrie, ora 12:00 – biserică;
• Horpaz – 1 decembrie, ora 14:00 – la Grădiniţă;
• Ciurbeşti – 1 decembrie, ora 16:00 – la Şcoala Ciurbeşti;
• Voroveşti – 2 decembrie, ora 14:00 – la Şcoala Voroveşti;
• Brătuleni – 2 decembrie, ora 15:30 – la Grădiniţă;
• Uricani – 3 decembrie, ora 12:00 – la Şcoala Uricani;
• Găureni – 3 decembrie, ora 14:00 – la Grădiniţă
(biserică);
• Valea Adâncă – 5 decembrie, ora 18:00 – Grădiniţă;
• Valea Ursului – 6 decembrie, ora 16:00 – biserică
(prăznicar);
• Balciu – 6 decembrie, ora 18:00 – Sala de Sport;
• Miroslava – 7 decembrie, ora 16:30 – Primărie.

PSD) şi Coţofană Constantin
(poziţia 14 Camera Deputaţilor,
la PMP).
„În ce ne priveşte, ca autoritate
locală, consider că am făcut tot ce
se putea face pentru asigurarea
desăşurării procedurii de vot în
condiţii dintre cele mai bune, de
aceea profit de ocazie pentru a
invita lumea la vot. Indiferent de

preferinţe politice, este important
ca fiecare cetăţean să se implice
activ în viaţa comunităţii din care
face parte, iar votul este cel mai
important lucru pe care îl poate
face, pentru că însăşi esenţa
democraţiei stă în acest vot!
Indiferenţa manifestată prin
absenţa de la urne nu poate duce
la nimic bun, pentru că votul

responsabilizează. Sper ca la
aceste alegeri să văd mai multe
persoane la urne, decât la alegerile
locale”, a declarat Dan Niţă, primarul comunei Miroslava.
Alte detalii despre alegerile de
la 11 decembrie, unde sunt
amenajate secţiile de votare şi
care sunt candidaţii, CITIŢI ÎN
PAGINILE 4 ŞI 5.

DISCRIMINARE PE FAŢĂ:

Cadouri pentru comune PSD.
0 lei pentru Miroslava!
• Primăria Miroslava îşi va
căuta dreptatea în instanţă
Nemulţumită de modul discreţionar
în care au fost împărţiţi banii publici de
către Consiliul Judeţean către diverse
comune, Primăria Miroslava a ajuns să
ceară explicaţii în instanţă. Concret, în
baza Legii 544/2001, privind
informaţiile de interes public,
administraţia locală a comunei
Miroslava vrea de la Consiliul Judeţean
Iaşi un răspuns scris, în care să fie
precizate clar criteriile după care s-au
făcut alocările bugetare şi cum s-au
făcut propunerile de finanţare pentru
comune în perioada 2013-2015, prin
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală. Adresa oficială a fost depusă în
septembrie şi este însoţită de o listă cu

132 de obiective din diferite comune
care au beneficiat de alocare de fonduri pentru perioada 2015-2018, în timp

ce alocaţiile pentru comuna Miroslava
au fost zero!
AMĂNUNTE ÎN PAGINA 3
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Utile

GI Group Iași angajează, pentru Delphi,
operatori de producție în industria auto.
Cerințe: vedere foarte bună, studii medii, seriozitate, dedicare. Asigurăm: instruire la locul de muncă,
transport gratuit, salariu fix, bonusuri și sporuri,
tichete de masă, tichete cadou.
Contact: Lucian Grosu, telefon 0731-770.964.

ANUNŢURI
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.
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
SERVICII MEDICALE
• Kinetoterapeut autorizat efectuez kinetoterapie,
fizioterapie (curenţi şi ultrasunet) şi masaj la domiciliu.
Telefon 0745-952.667.
LOCURI DE MUNCĂ
• Firma de transport Kim Johansen, din Danemarca,
selectează șoferi cat. C+E. Selecția se va face la 1
octombrie, în Iași, orele: 9:00-16:00. Telefon: 072532.32.23.
• Conex Distribution angajează lucrători comerciali
pentru depozitul central din Iași. Program full-time sau
part-time.
Pachet salarial: salariu fix plus bonuri de masă, plus
decontare transport, posibilitate de accesare bonusuri
lunare. Persoanele interesate pot depune CV la sediul
companiei Conex Distribution SA, Calea Chișinăului
nr.32, sau pe adresa de mail: hr@conexdist.ro. Informații
suplimentare la telefon: 0745-257.417.
• Tipografie angajează:
- Şofer
- Persoane pentru legătorie de carte
- Persoane pentru imprimări serigrafie
- Manipulant
- Călcătoreasă – menaj
- Specialist operare calculator/imprimantă matriţe pentru
tipar offset Locaţie: Miroslava. Relaţii suplimentare la
telefon 0740.108.880.
• 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;
• 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 0757-068.604.
• 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.

Concesionare teren agricol
• Anunţ public
Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie
publică deschisă, în data de 09.12.2016, ora 9:00, pentru
concesionare teren agricol aparţinând domeniului public
al comunei Miroslava, în suprafaţă de 29,858 ha, către
persoane fizice şi/sau juridice, interesate pentru
exploatare agricolă.
Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 0,05
lei/mp/an.
Data limită pentru depunerea ofertelor este
08.12.2016, orele 16.00.
Caietul de sarcini şi Regulamentul de desfăşurare a
licitaţiei poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din
cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Costul
Caietului de sarcini este de 50 lei.

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

Normative ale Consiliului Local
În şedinţa de lucru ordinară,
din 27 octombrie 2016, Consiliul
Local Miroslava a dezbătut, votat şi
adoptat următoarele normative:
• Hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al
UAT Comuna Miroslava, pe trim.IV
2016 ;
• Hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică deschisă a terenului, în suprafaţă de 5.538 mp,
aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava, situat în T78,
parcela 3755/1/10 pentru exploatare
agricolă;
• Hotărâre privind aprobarea
concesionării prin licitație publică
deschisă a terenului agricol în
suprafață de 29,858 ha, aparținând
domeniului public al comunei
Miroslava de către persoanele fizice
și/sau juridice interesate, pentru
exploatare agricolă;
• Hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 12.466 mp,
aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava, situat în T25,
parcelele HCA 687/3, P697/51/3,
HCA 696/51/1, P688/55/1 pentru
amenajare teren tenis și construcție
aferentă;
• Hotărâre privind încetarea contractului
de
concesiune
nr.27385/12.12.2013 încheiat între
Comuna Miroslava și SC Holimecano
Service SRL;
• Hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 15,00 ha,
aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava, situat în T25,
parcelele P1156/11, P1156/12, P1157,
P1158, P1188/1, F1083/1 în vederea
extragerii unui volum de 70.000
mc/an de pământ în zona Ponoarecomuna Miroslava, în scopul
amenajării și stabilizării versantului
din zona de referință;
• Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz și
servitute către E.ON Distribuție
România SA asupra suprafeței de
7,80 mp de teren aparținând domeniului public al comunei Miroslava,
situat în intravilan sat Balciu, pe
durata de existență a instalațiilor de
utilitate publică de distribuție energie
electrică;
• Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz și
servitute către E.ON Distribuție
România SA asupra suprafeței de
29,60 mp de teren aparținând dome-

niului public al comunei Miroslava,
situat în intravilan sat Valea Adîncă,
pe durata de existență a instalațiilor
de utilitate publică de distribuție energie electrică;
• Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz și
servitute către E.ON Distribuție
România SA asupra suprafeței de
39,86 mp de teren aparținând domeniului public al comunei Miroslava,
situat în intravilan sat Valea Adîncă,
pe durata de existență a instalațiilor
de utilitate publică de distribuție energie electrică;
• Hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 1.000 mp,
aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava, situat în sat
Uricani, cvartal 12, P517/2, cvartal
17, P671/10 pentru edificare
construcție cu destinație locuință;
• Hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 400 mp,
aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava, situat în sat Valea
Adîncă, număr cadastral 80351
pentru edificare construcție cu
destinație locuință;
• Hotărâre privind aprobarea
Planului de acțiune pentru prevenirea
și combaterea înzăpezirii, înghețului,
alunecușului și a altor fenomene
meteorologice periculoase specifice
sezonului rece 2016-2017 în comuna
Miroslava;
• Hotărâre privind modificarea și
completarea obiectului contractului
de concesiune nr.17320/12.09.2012
încheiat între Comuna Miroslava și
SC VEXEF SRL;
• Hotărâre privind aprobarea
realizării unui număr de 132
branșamente la rețeaua de alimentare
cu apă la gospodăriile situate în
localitățile aferente proiectului
finanțat Fondul de Coeziune în cadrul

POS Mediu 2007 – 2013;
• Hotărâre privind însușirea
Inventarului Domeniului Privat al
comunei Miroslava, Anexă nr.1 la
HCL Miroslava nr.85/19.05.2016, ca
urmare a dezmembrării numărului
cadastral 79035 prevăzut la poziția
nr.184 din inventar;
• Hotărâre privind modificarea
obiectului contractului de concesiune
nr.28072/28.11.2014, încheiat între
Comuna Miroslava și PFA Bișog
Petru;
• Hotărâre privind însușirea
Inventarului Domeniului Public al
Comunei Miroslava, Anexă nr.1 la
HCL Miroslava nr.86/19.05.2016, ca
urmare a înscrierii în inventar a
suprafeței de 50 mp, situată în T9,
parcela Cc 499/1/36/1, intravilan
extins conform PUG sat Uricani,
comuna Miroslava;
• Hotărâre pentru modificarea și
completarea
HCL
Miroslava
nr.53/29.09.2016.
Reunit în şedinţă de lucru ordinară, în ziua de 24 noiembrie 2016,
Consiliul Local Miroslava a dezbătut, votat şi aprobat următoarele
normative locale:
• Hotărâre privind propunerea de
demolare a construcției cu destinație
“şcoală”, din sat Găureni, comuna
Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea
modificărilor și completărilor aduse
Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare nr.48/2009,
încheiat între ARSACIS și SC APAVITAL SA, conform Actului
Adiţional nr.17;
• Hotărâre privind aprobarea
Actului Adiţional nr. 15 la Actul
Constitutiv și a Actului Adiţional nr.
16 la Statutul Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi–
ARSACIS;

• Hotărâre privind aprobarea
Proiectului tehnic și a indicatorilor
tehnico – economici ai proiectului:
“CONSTRUIRE GARAJ, RACORDURI UTILITĂŢI, ÎMPREJMUIRE,
ORGANIZARE ŞANTIER”;
• Hotărâre privind predarea către
Ministerul Dezvoltarii Regionale şi
Administraţiei
Publice
prin
Compania Naţională de Investiţii
“CNI” SA, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii
“Consolidare drum strada Iazului, sat.
Horpaz, com. Miroslava”;
• Hotărâre privind propunerea de
demolare a unor bunuri imobile aflate
într-o stare avansată de degradare și
care aparțin domeniului public al
comunei, respectiv: clădire locuinţă
director Brătuleni, magazie şi Grup
sanitar cu 3 cabine Şcoala Gimnazială
“Col. Constantin Langa” – Miroslava;
• Hotărâre privind introducerea în
Inventarul Domeniului Public al
comunei Miroslava a investiției:
“Modernizare străzi și drumuri locale
în sat Valea Adâncă, în comuna
Miroslava”;
• Hotărâre privind însușirea
Inventarului Domeniului Public al
Comunei Miroslava, Anexă nr.1 la
HCL Miroslava nr.86/19.05.2016, ca
urmare a înscrierii în inventar a
suprafeței de 2016 mp, cu destinația
drum public și denumirea strada
Lacului;
• Hotărâre privind însușirea
Inventarului Domeniului Privat al
comunei Miroslava, Anexă nr.1 la
HCL Miroslava nr.85/19.05.2016, ca
urmare a a înscrierii în inventar a
suprafeței de 315 mp, cvartal 18,
parcela A709/10, sat Ciurbești, comuna Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea la
nivelul Comunei Miroslava a taxelor
şi a impozitelor locale pentru anul fiscal 2017;
• Hotărâre privind anularea
creanțelor fiscale mai mici de 40 lei
aflate în sold la data de 31 decembrie
a anului 2016 datorate şi neachitate de
debitori la nivelul Comunei
Miroslava;
• Hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al
UAT Comuna Miroslava pe trim. IV
2016;
• Hotărâre privind înființarea în
cadrul SC Servicii Publice SRL a
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Miroslava.

A fost înfiinţat serviciul de ecarisaj
• Câinii fără stăpân vor fi preluaţi şi
depuşi la padocul din Balciu
Ca urmare a numărului foarte mare de sesizări venite din partea populaţiei, privind numărul mare de câini fără stăpân care umblă pe
străzi, Consiliul Local Miroslava a aprobat la
ultima şedinţă ordinară înfiinţarea unei echipe
de ecarisaj, în cadrul societăţii de Servicii
Publice, aparţinând Primăriei Miroslava.
Echipa de ecarisaj va fi formată din 6 persoane, care vor fi dotate cu tot ce trebui pentru

Puneri în posesie
• Anunţ public
Cetăţenii care deţin în fizic teren fără forme
legale și au validări la legile fondului funciar, sau
hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, prin
care le este reconstituit un drept de proprietate, sunt
aşteptaţi la Primăria comunei Miroslava, în vederea
finalizării procesului de punere în posesie.
Menţionăm că pentru persoanele validate în
temeiul Legii nr. 18/1991 la anexa nr.2b, punerile în
posesie se vor efectua numai după finalizarea tuturor reconstituirilor la nivelul UAT Comuna
Miroslava!

desfăşurarea acestui gen de activitate, potrivit
legii. Animalele capturate vor fi depuse la padocul de câini din Balciu, unde vor fi tratate, vaccinate şi sterilizate. Ulterior, acestea pot fi
adoptate. „Sperăm ca odată cu înfiinţarea acestui serviciu, numărul reclamaţiilor din partea
cetăţenilor să scadă. Numai azi (18 noiembrie –
n.r.) am primit 6 sesizări iar de la începutul lunii
şi până acum am acumulat circa 26 de reclamaţii”, a declarat Corina Darabană, inspector al
compartimentului de mediu al Primăriei
Miroslava.

Date de la starea civilă
În perioada 26 octombrie – 27 noiembrie 2016,
Oficiul de Stare Civilă al Primăriei Miroslava a
înregistrat următoarele:
Transcrieri naşteri (copii născuţi în ţară sau
străinătate, din părinţi cu domiciliul stabil în
comuna Miroslava)
• Brînză Andrei (19 octombrie 2016, Iaşi)
Căsătorii
• Gangal Marian – Bercu, cu Butnariu Oana
Elena;
• Surdu Victor Cristian, cu Tofan Ana Cristina;
• Popescu Radu, cu Perju Ecaterina Andreea;

• Zorile Constantin, cu Moisă Gabriela;
• Vicol Dragoş Gheorghiţă, cu Pascăl Andreea
Elena
Primăria comunei Miroslava le urează
noilor familii „casă de piatră”!
Decese
• Sîrbu Margareta (80 ani, Miroslava);
• Coca Constantin (78 ani, Horpaz);
• Pădurariu Mihai (64 ani, Horpaz);
• Mihai Geta (77 ani, Ciurbeşti);
• Irimia Dumitru (82 ani, Miroslava);
• Roşca Rodica (71 ani, Uricani);
• Dumitraş Maria (87 ani, Valea Adâncă).
Primăria comunei Miroslava le adresează sincere condoleanţe familiilor îndurerate!
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Administraţie

DISCRIMINARE PE FAŢĂ:

Cadouri pentru comune PSD. 0 lei pentru Miroslava!
(continuare din pagina 1)
Până acum, răspunsul reprezentanţilor Consiliului
Judeţean la această întrebare a fost ambiguu. Chipurile,
pentru selectarea obiectivelor de finanţare prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală autoritatea judeţeană a
avut în vedere, printre altele, populaţia deservită, data
semnării contractelor de furnizare/prestare servicii/execuţie de lucrări, numărul obiectivelor etc. Pe de altă parte,
însă, tocmai la aceste criterii comuna Miroslava stă cu
mult peste alte localităţi care au primit finanţări.
„Propunerile sunt făcute de minister, nu de Consiliul
Judeţean. Nu am nici o responsabilitate. Se plâng? Este
comuna cu cei mai mulţi bani, ei se agaţă de orice. Au
început campania, iar domnul Niţă este coordonatorul
acestei campanii electorale de la PNL. Liberalii merg pe
scame, nu pe proiecte”, a declarat Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi. „Fireşte că acest răspuns nu
ne mulţumeşte. Conducerea Consiliului Judeţean Iaşi nea omis constant, pe motiv că oricum avem resurse proprii.
Cetăţenii comunei Miroslava contribuie poate mai mult
decât alte comune la bugetul central, deci avem şi noi
dreptul să primim ceva în schimb. Oricum am suci-o, realitatea arată că în timp ce noi facem împrumuturi ca să ne
îmbunătăţim infrastructura, alte localităţi cu primari pesedişti au primit sume imense”, a remarcat, Dan Niţă, primarul comunei Miroslava.

Bani pentru primari pesedişti
Printre localităţile privilegiate se numără o serie de
comune care au primit sume importante pentru asfaltări
de drumuri, după cum urmează: Bivolari - 11,6 milioane
de lei, Ion Neculce - 11,16 milioane de lei, Vânători - 14,2

milioane de lei, Mogoşeşti - 14,8 milioane de lei, Voineşti
-15,6 milioane de lei. De asemenea, au primit sume
importante pentru realizarea unor obiective de infrastructură comune precum: Grajduri - 20,9 milioane lei, pentru

realizarea sistemului integrat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare, comuna Valea Seacă - 239.382
de lei pentru reabilitarea a două şcoli şi 9 milioane de lei
pentru modernizarea a 7 kilometri de drumuri săteşti.

INVESTIŢIILE COMUNEI MIROSLAVA, LA ZI

Asfaltări de drumuri în Miroslava, Balciu şi Uricani
Favorizate de vremea
favorabilă din ultimele săptămâni, lucrările de investiţii
în infrastructură au continuat
în ritm alert, o bună parte
dintre acestea fiind finalizate
chiar în aceste zile, cum este
şi cazul Străzii Pădurii din
localitatea Dancaş. Tot acum
a fost depus şi stratul de
uzură (ultimul strat de asfalt
– n.r.) pe străzile Pădurii,
Viilor şi general Emanoil
Dascălu, din Miroslava.
În ultima săptămână a
lunii noiembrie şi începutul
lunii decembrie, vor începe
lucrările de asfaltare din
Uricani, pe străzile: Miron
Lupescu,
Salcâmilor,
Nucilor, Podgoriei, Petrache
Mertic şi Pădurii. Tot în
localitatea Uricani continuă
lucrările de modernizare la
Strada Via Mare, executate

în proporţie de 90%.
Recepţia se va face în luna
decembrie.
În localitatea Balciu continuă lucrările de asfaltare la
strada Viilor. În funcţie de
starea vremii, se vor aduce
la nivel de balast (pietruire):
Strada
Trandafirilor
(Miroslava), Fundac Horaiţa
(Miroslava),
continuare
Strada Fermei (Miroslava),
Fundac Haznalei (Balciu),
Strada Albinelor (Valea
Ursului) şi Strada Otilia
Cazimir (Valea Ursului).

Drumuri interioare în
Parcul Industrial
Au început în această
perioadă lucrările de execuţie a drumurilor şi căilor de
acces din Parcul Industrial,
de la Brătuleni. „Sunt lucrări

de amenajare a drumurilor
interioare din Parc, care se
fac deocamdată la nivel de
balast. Acestea vor fi asfaltate după ce investitorii care au
concesionat teren acolo îşi
vor finaliza construcţiile,
tocmai pentru a nu deteriora
asfaltul abia pus”, a declarat
ing. Violeta Iftimie, inspector în cadrul compartimentului de investiţii al Primăriei
Miroslava.

Recepţii la extinderi
reţele de apă şi canal
În ce priveşte lucrările de
extindere a reţelei de apă
potabilă, au fost încheiate
extinderile în zona concesionată pentru locuinţe destinate tinerilor, pe Lot 1 Corneşti
(în dreptul bazei de agrement „Le Gaga”). Recepţia

Creanţele fiscale mai mici
de 40 lei vor fi anulate
Având în vedere faptul că procedura repetată de înştiinţare, prin
poştă, a ajuns să coste mai mult decât amenda sau debitul datorat bugetului local de către unele persoane fizice, Consiliul Local Miroslava a
hotărât anularea creanţelor mai mici de 40 lei.
Acest normativ a fost votat la ultima şedinţă ordinară de Consiliu
Local şi se aplică în conformitate cu prevederile art. 266 din Codul de
Procedură Fiscală, debitorilor aflaţi în sold la data de 31 decembrie
2016. La data adoptării hotărârii, în evidenţele fiscale ale comunei
Miroslava figurează 1.783 contribuabili cu debite mai mici de 40 lei,
după cum urmează:

lucrărilor se va face în prima
jumătate a lunii decembrie.
„Lucrările de canalizare
pe
Strada
Constantin
Mavrocordat din Miroslava
sunt aproape de finalizare,
iar recepţia lor se va face, cel
mai probabil, tot în prima
jumătate a lunii decembrie”,
a mai dat asigurări ing.
Violeta Iftimie.

Proiectul de extindere
a reţelei electrice
trebuie actualizat
O altă preocupare majoră
a comunităţii din Miroslava
o constituie extinderea reţelei de energie electrică. Aici,
lucrurile evoluează mai greu,
pentru că deşi lucrările au
fost scoase la licitaţie pe
SEAP, nu s-a găsit nimeni
interesat să le execute.

„Procedura de achiziţie, în
asociere cu E.on a fost începută pentru trei lucrări de
extindere a reţelelor. Din
păcate, mai avem de aşteptat
pentru că materialele cuprinse în proiect au fost evaluate
la un preţ mult mai mic decât
cel prezentat de ofertanţi,
ceea ce impune o reactualizare a proiectului, pe preţuri-

le curente”, a explicat ing.
Violeta Iftimie.
După actualizarea devizului din proiectul iniţial, vor
începe lucrările de extindere
la reţelele electrice pe cele
trei loturi concesionate pentru locuinţe destinate tinerilor, în zona Corneşti („Le
Gaga” – n.r.).
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Secţiile de votare din comuna Miroslava
Pentru
desfășurare
a
alegerilor pentru Senat și
Camera Deputaților din data de
11 decembrie 2016, se
delimitează și se numerotează
secțiile de votare la nivelul
comunei Miroslava astfel:
Secția de votare nr. 514 va cuprinde o parte din satul
Miroslava și anume alegătorii
cu numele de familie care
începe de la lit.A până la lit.K
și va avea sediul în incinta
Școlii Gimnaziale “Colonel
Constantin
Langa”
din
Miroslava, într-o sală de clasă;
Secția de votare nr. 515 va cuprinde o parte din satul
Miroslava și anume alegătorii
cu numele de familie care începe de la lit.L, până la lit.Z și va
avea sediul în incinta Școlii
Gimnaziale
“Colonel
Constantin
Langa”din
Miroslava, în altă sală de clasă;
Secția de votare nr. 516 va cuprinde satele Balciu și
Valea Ursului și va avea sediul
în incinta Sălii de SportMiroslava;

Secția de votare nr. 517 va cuprinde satul Brătuleni și
va avea sediul în incinta Școlii
cu clasele I-IV din Brătuleni,
într-o sală de clasă;
Secţia de votare nr. 518 va cuprinde satele Ciurbești și
Dancaș și va avea sediul în
incinta Școlii cu clasle I-IV
Ciurbești;
Secția de votare nr. 519 va cuprinde satele Cornești și
Proselnici și va avea sediul în
incinta Școlii Gimnaziale
“Dimitrie
Anghel”
din
Cornești, într-o sală de clasă;
Secția de votare nr. 520 va cuprinde satul Horpaz și va
avea
sediul
în
incinta
Grădiniței cu program normal
din Horpaz;
Secția de votare nr. 521 va cuprinde satele Găureni și
Uricani și va avea sediul în
incinta Școlii Gimnaziale
“Miron Barnovschi” din
Uricani;
Secția de votare nr. 522 va cuprinde o parte din satul

Valea Adâncă (Veche) și anume
alegătorii care își au pe adresa
de domiciliu
următoarele
străzi:
- Strada Drenurilor
- Strada Imașului
- Strada Pepinierei
- Strada Pomilor
- Strada Școlii
- Strada Sub Coșere
- Strada Tudor Nicolae
- Stradela Valea Adâncă
- Strada Veche
- Strada Viei
- Strada Vișinilor
- Strada Parcului
- Strada Prunilor
- Strada Morarilor
- Strada Mărului
- Strada Caisului
- Strada Coșarilor
- Strada Prof.
Constantin Martiniuc
- Strada Ioan Joldea Vodă
- Strada Iliaș Vodă
- Strada Livezilor
- Strada Pajiștei
- Strada Berzei
- Strada Orizont
- Strada Speranței
- Strada Săgeții
- Strada Plevnei
- Strada Lunca Bahlui
- Strada Muncii

- Strada Oborului
- Strada Stejarul Roșu
- Strada Amurgului
- Strada Argilei
- Strada Smârdan
- Strada Soarelui
- Strada Vinului
- Strada Crângului
- Strada 1 Mai
- Strada Grigore al III-lea
Ghica Vodă
- Strada Revoluției
- Strada Stejarii Argintii
- Strada Sfântul Gheorghe
- Strada Cârligătura
- Strada Dumbravei
- Strada Haiducilor
- Strada Primăverii
Sediul acestei secţii de
votare va fi în incinta
Grădiniței cu program normal
din Valea Adâncă;
Secția de votare nr. 523 va cuprinde o parte din satul
Valea Adâncă (Nouă) și anume
alegătorii care au domiciliul la
următoarele străzi:
- Strada Alexandru
Cornea Vodă
- Strada Atelierului
- Strada Bazei
- Strada Cicoarei
- Strada Cornești

- Strada Costea Vodă
- Strada Debarcaderului
- Strada Despot Vodă
- Strada Ezăreni
- Strada Fabricii
- Strada Florilor
- Strada Iazului
- Strada Îngustă
- Strada Iuga Vodă
- Strada Lațcu Vodă
- Strada Nucilor
- Strada Principală
- Strada Salciei
- Strada Vasile Băcăuanu
- Strada Zorilor
- Strada Veseliei
- Strada Minerva
- Strada Slatina
- Strada Gospodarilor
- Strada Venus
- Strada Pandurilor

Secțiile de votare nr. 514, respectiv nr. 515
(sat Miroslava)
• Intersecția str. Mihail Kogălniceanu și Șoseaua
Iași – Voinești: 2 panouri;
• Liceul Tehnologic Agricol “Mihail
Kogălniceanu” (în fața liceului): 2 panouri;
• Str.Valea Miroslavei – parcul de joacă pentru
copii: 2 panouri;
Secția de votare nr. 516 (Balciu+Valea
Ursului)
• Str.Principală, în fața Primăriei Vechi: 2

panouri;
• Stația de microbuz (vizavi de proprietatea fam.
Maftei Dorinel): 2 panouri;
Secția de votare nr. 517 (Brătuleni)
• Stația de microbuz (vizavi de proprietatea
fam.Plugaru Neculai): 2 panouri;
Secția de votare nr. 518 (Ciurbești+Dancaș)
• Str.Principală, în fața Grădiniței cu program
normal Ciurbești: 2 panouri;
• Str. Școlii – sat Dancaș (vizavi de proprietatea
fam.Enache Aurel): 2 panouri;
Secția de votare nr. 519 (Cornești+Proselnici)
• Str.Dimitrie Anghel, în fața Centrului de Zi
Cornești: 2 panouri;

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

• Str. Principală Găureni (vizavi de proprietatea
fam.Tudorache George): 2 panouri;
• Str.Miron Barnovschi - stația de microbuz
(vizavi de proprietatea fam.Plămădeală): 2 panouri;

Locuri de afişaj electoral
Pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie,
pentru Senat și Camera Deputaților, în comuna
Miroslava au fost stabilite următoarele locuri de
afișaj electoral:

- Strada Gloriei
- Strada Șoimului
- Strada Aluniș
- Strada Siretului
- Strada Măgura
- Strada Traian
- Strada Trifoiului
- Strada Apicultorilor
- Strada Roșiori
- Strada Văii
- Strada Agronomilor
Sediul acestei secţii de votare va fi în magazinul de mobilă
Tofan, din localitatea Valea
Adâncă;

• În fața Școlii din sat Proselnici: 2 panouri;
Secția de votare nr. 520 (Horpaz)
• Str.Principală, în fața Grădiniței cu program
normal Horpaz: 2 panouri;
• Str. Nouă (fam. Radu Constantin): 2 panouri;
Secția de votare nr. 521 (Găureni+Uricani)

Secțiile de votare nr. 522 (Valea Adâncă
Veche) și nr. 523 (Valea Adâncă Nouă)
• Intersecția str. Costea Vodă cu str.
Debarcaderului: 2 panouri;
• Intersecția str. Cornești - str. Costea Vodă str.Principală - str. Bazei (Cinci Drumuri sau Poarta
Verde): 2 panouri;
• Intersecția str. Școlii cu str. Veche (Magazin
fam. Toma Ilie): 2 panouri;
• Str. Pepinierei - zona blocuri (teren Biserică):
2 panouri;
• Str. Veche (apropiere parc de joacă pentru
copii): 2 panouri;
Secția de votare nr. 524 (Vorovești)
• Str.Principală, în stația de microbuz: 2 panouri.

Totul despre alegerile parlamentare de la 11 decembrie
În conformitate cu Hotărârea
Guvernului nr. 635/2016, alegerile
pentru Senat și Camera Deputaților din
anul 2016 vor avea loc duminică, 11
decembrie. Acelaşi normativ a stabilit şi
calendarul procesului electoral pentru
scrutinul din 2016. Potrivit acestui
calendar electoral, la 14 septembrie
2016, Înalta Curte de Casație și Justiție
(ÎCCJ) a desemnat, prin tragere la sorți,
judecătorii care fac parte din Biroul
Electoral Central (BEC), constituit în
vederea organizării alegerilor parlamentare din luna decembrie: Aurelia
Rusu și Viorica Cosma (Secția I civilă),
Carmen Trănica Teau (Secția II civilă),
Viorica
Trestianu
(Secția
de
contencios), Simona Daniela Encean
(Secția penală).
Tot până la 14 septembrie 2016, alegătorii români cu domiciliul în țară și
reședința în străinătate, precum și cei cu
domiciliul în străinătate, au avut posibilitatea să se înscrie în Registrul electoral
cu opțiunea pentru votul la o secție de
votare din apropierea locuinței sau cu
opțiunea
pentru
votul
prin
corespondență. Astfel, până la 12 septembrie 2016, au fost validate de către
Autoritatea Electorală Permanentă
(AEP) 9.116 cereri de înscriere în

Registrul electoral depuse de alegătorii
români cu domiciliul sau reședința în
străinătate. Dintre acestea, 6.673 au
menționat opțiunea pentru votul prin
corespondență, iar 2.443 pentru votul în
secțiile de votare.
Numărul alegătorilor înscriși în
Registrul electoral la 6 octombrie 2016,
inclusiv cetățenii care vor împlini 18
ani până la data de 11 decembrie 2016,
era de 18.924.220. Datele referitoare la
numărul total de cetățeni cu drept de vot
înscriși în Registrul electoral sunt într-o
continuă modificare, fiind actualizate
prin operațiuni curente efectuate de primari, prin importuri de date de la
Direcția pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date și de la
Direcția Generală de Pașapoarte. Până
la 20 septembrie 2016, partidele,
alianțele politice și organizațiile
minorităților naționale au depus la BEC
protocolul de constituire a alianțelor
electorale. Desemnarea judecătorilor
din cadrul birourilor electorale de
circumscripție, precum și alegerea
președinților acestor birouri s-a făcut la
2, respectiv 3 octombrie 2016.
Până la 5 octombrie 2016, AEP a
pus la dispoziția biroului electoral de
circumscripție pentru cetățenii români

cu domiciliul și reședința în străinătate
listele electorale din afara țării pentru
votul prin corespondență. Până la 1
noiembrie,
Regia
Autonomă
„Monitorul Oficial” imprimă buletinele
de vot prin corespondență.
Până la 12 octombrie 2016, AEP a
avut termen pentru a comunica
Ministerului
Afacerilor
Externe
localitățile din străinătate în care trebuie
înființate secții de votare, precum și
numărul acestor secții.
Listele cu candidați, precum și a
candidaturilor independente pentru
Senat și Camera Deputaților în
circumscripția pentru cetățenii din afara
țării au putut fi depuse până la 14
octombrie, în timp ce listele cu
candidaturi pentru circumscripțiile
electorale din țară au putut fi depuse
până la 27 octombrie 2016.
Până la 1 noiembrie 2016, partidele
și candidații au trebuit să depună la
BEC semnele electorale, urmând ca la 5
noiembrie, BEC să înregistreze sau să
respingă înregistrarea acestor semne.
Astfel, la 7 noiembrie, birourile
electorale au termen pentru a anunța și
a afișa la sediile lor lista cu candidaturile rămase definitive. La rândul său,
BEC are obligația de a publica, la 11

noiembrie 2016, pe pagina proprie de
internet și în Monitorul Oficial al
României, Partea I, semnele electorale.
Tot până la 11 noiembrie, Compania
Națională „Poșta Română” — SA trimite alegătorilor din străinătate toate documentele necesare pentru exercitatea dreptului de vot, în timp ce primarii stabilesc
locurile speciale dedicate afișajului electoral.
Campania electorală începe la 11
noiembrie și se termină la 10 decembrie, ora 7.00.
Cu 20 de zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu până la 21
noiembrie, alegătorii din afara țării care
au optat pentru votul prin
corespondență, trebuie să primească
documentele necesare exercitării dreptului de vot prin această modalitate.
Cu 15 zile înainte de ziua votării, cel
mai târziu până la data de 26 noiembrie,
prefecții trebuie să imprime buletinele
de vot, iar până cel mai târziu la 1
decembrie, Ministerul Afacerilor
Interne are obligația de a confecționa
ștampilele cu mențiunea „VOTAT”.
8 decembrie este data limită până la
care Compania Națională „Poșta
Română” S.A. poate livra plicurile

exterioare conținând documentele de
vot prin corespondență la sediul biroului electoral pentru votul prin
corespondență.
Votarea începe la 11 decembrie, la
ora 7.00 și se încheie în aceeași zi, la
ora 21.00.
În cel mult 48 de ore de la încheierea votării, competitorii electorali care
au participat la alegeri pot depune cereri
pentru anularea alegerilor într-o secție
de votare sau circumscripție electorală.
După primirea listei cu partidele și
formațiunile, alianțele sau candidații
independenți care au întrunit pragul
electoral, BEC recurge prima etapă a
repartizării mandatelor de parlamentare
la nivel de circumscripție electorală:
stabilește numărul de voturi valabil
exprimate rămase neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, pe competitori electorali. În cea de-a doua
etapă, are loc repartizarea la nivel
național a mandatelor de parlamentar. În
termen de cel mult 48 de ore de la primirea de la BEC a mandatelor repartizate,
birourile electorale de circumscripție
atribuie mandatele la nivelul fiecărei
circumscripții electorale.
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Ordinea partidelor pe buletinele de vot
• Candidaţii liberali se vor afla pe prima
poziţie pe buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie, conform ordinii
stabilite, prin tragere la sorţi, de către Biroul
Electoral al Municipiului Bucureşti (BEM).
Formaţiunile parlamentare ocupă primele poziţii pe buletinul de vot, începând cu Partidul
Naţional Liberal (PNL), apoi Partidul Alianţa
Liberalilor şi Democraţilor (ALDE), Uniunea
Democrată Maghiară din România (UDMR) pe
poziţia a treia şi Partidul Social Democrat (PSD) pe
poziţia a patra, conform procesului verbal încheiat
cu ocazia tragerii la sorţi a ordinii în care se tipăresc
numele candidaţilor pe buletinul de vot pentru
Circumscripţia electorală nr. 42 a Municipiului
Bucureşti, informează Agerpres.

Partidele neparlamentare
şi alianţele politice
Următoarele pe buletinul de vot sunt partidele
politice neparlamentare şi alianţele politice ori electorale dintre acestea, în ordinea stabilită prin tragere la sorţi: Partidul Ecologist Român (PER),
Partidul România Mare (PRM), Partidul Socialist
Român (PSR), Uniunea Salvaţi România (USR),
Alianţa Noastră România (ANR), Partidul
Mişcarea Populară (PMP), Partidul România Unită
(PRU).
Pe buletinul de vot urmează, în ordinea în care
au fost trase la sorţi, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale: Uniunea Croaţilor din
România, Forumul Democrat al Germanilor din
România, Uniunea Polonezilor din România,
Uniunea Democrată Turcă din România, Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România, Uniunea
Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România,
Uniunea Elenă din România, Asociaţia
Macedonenilor din România, Comunitatea Ruşilor
Lipoveni din România, Uniunea Sârbilor din
România, Uniunea Culturală a Rutenilor din
România, Asociaţia Liga Albanezilor din România,
Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT,
Uniunea Armenilor din România, Asociaţia Partida
Romilor "PRO-EUROPA", Uniunea Bulgară din
Banat - România.
Următorii sunt candidaţii independenţi care,
conform legislaţiei în vigoare, se înscriu pe buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor, şi
anume: George-Alexandru Manciu, Ion-Gabriel
Linţă, Elena Udrea, Teodor Paleologu, VişinelCostel Bălan, Remus Cernea. În total, pe buletinul
de vot se vor afla 33 de poziţii la care figurează lis-

tele de candidaţi şi candidaţii independenţi.

• Grozavu Daniel (profesor, Mogoşeşti Siret)
• Pintilei Mihail (economist)
• Cîmpeanu Ion (jurist)
• Pricol Mihaela (profesor Sineşti)

Cine candidează la Iaşi?
Volumul de informaţii fiind mare, vom prezenta doar listele cu candidaţii partidelor care au reprezentanţi în Consiliul Local Miroslava. Potrivit ordinii de pe buletinele de vot, la alegerile din 11
decembrie, precum şi poziţionarea pe liste candidaturile sunt următoarele:

PSD – Senat
• Pănescu Doru Adrian (profesor universitar)
• Lupu Victorel (economist)
• Toma Vasilică (economist)
• Ciobotaru Florentin Traian (profesor)
• Alexandru Costică (inginer)
• Velescu Laura (inginer, Miroslava)
• Huţanu Ion (economist)

PNL – Camera Deputaţilor
• Bodea Marius (economist)
• Oprea Dumitru (economist)
• Alexe Costel (geograf)
• Muraru Iulian Alexandru (profesor
ştiinţe politice)
• Năcuţă Sorin (inginer)
• Boz Petru-Eduard (avocat)
• Butnariu Damian (primar Mogoşeşti Siret)
• Moruzi Benoni (primar Aroneanu)
• Cabalău Maria (jurist mediator)
• Cazacu Ştefan Andrei (politolog)
• Vartic Raluca (matematician)
• Popa Rodica (asistent medical, Mogoşeşti)
• Ignat Etienne (inginer, consilier local Iaşi)
• Ghizdovăţ Vlad (fizician, consilier local Iaşi)
• Decuseară Doina (casnică)

• Cojocaru Gheorghe (antreprenor, Miroslava)
• Calance George Dan (economist)
• Rotaru Elena (asistent medical, Bârnova)
• Leu Constantin (pensionar militar, Tomeşti)

ALDE – Senat
• Vasile Şalaru (profesor fizică)
• Amarandei Mihai (economist, Golăeşti)
• Olăeru Aurelia (economist, Valea Lupului)
• Costan Laurenţiu Mihai (inginer, Paşcani)
• Nedelcu Adrian (pensionar)
• Stoian Ioan (inginer)
• Buştiuc Elena (lector universitar)

PSD – Camera Deputaţilor

PNL – Senat
• Scântei Laura Iuliana (notar, Bucureşti)
• Popa Mihaela (profesor matematică)
• Tomaşeschi Sava Dragomir (avocat)
• Niţă Dan (primar Miroslava)
• Turcu Stelian (primar Leţcani)
• Butnaru Vasile (primar Brăeşti)
• Pricope Petru Ovidiu (metrolog)

ALDE – Camera Deputaţilor
• Varujan Vosganian (economist)
• Roşca Ciprian (inginer)
• Ciobanu Romeo Cristian (profesor universitar)
• Zaharia Elena (psiholog)
• Nicolae Dragoş Cristian (economist)
• Bunduc Elena (profesor)
• Spulber Dumitru (profesor, Ţibăneşti)
• Melinte Corneliu (inginer, Răducăneni)
• Elefteriu Eduard (jurist, Moţca)
• Muntean Delia (inginer horticol)
• Todiraşcu Victor (instructor auto, Podu Iloaiei)

• Camelia Gavrilă (profesor)
• Bănicioiu Nicolae (medic stomatolog, Bucureşti)
• Ciuhodaru Tudor (medic urgenţe)
• Vasile Cîtea (profesor)
• Macovei Silviu Nicu (jurist)
• Axinte Vasile (subinginer, Paşcani)
• Cojocaru Petru Bogdan (informatician)
• Cobuz Aurica (primar Ţibăneşti)
• Crucianu Teodor Bogdan (jurist)
• Cîtea Petronela (profesor, Tg. Frumos)
• Anchidin Ioan (inginer)

PMP – Camera Deputaţilor
• Movilă Petru (inginer)
• Bogdănici Camelia Margareta (medic oftalmolog)
• Găburici Violeta Adriana (inginer)
• Isopescu Dorina Nicolina (profesor universitar)
• Olariu Costel Sorin (mecanic auto, Paşcani)
• Uscatu Constantin Marian (inginer)
• Racoţi Andrei (economist)
• Hamureac Serghei (jurist)
• Haută Marian (mecanic locomotivă, Ciurea)
• Ciubotaru Mihai (jurist, Comarna)
• Cătărău Vasile (profesor, Podu Iloaiei)
• Lupu Marius Lucian (student)
• Ciofu Ioan (pensionar)
• Coţofană Constantin (antreprenor, Miroslava)
• Botezatu Neculai (administrator, Răducăneni)

PMP – Senat
• Manolache Mircea (jurist)
• Iordache Constantin (jurist)
• Dimitriu Lavinia (medic cardiolog)
• Ciornia Camelia (inginer)
• Rus Cristian Mihal (lector universitar)
• Zaharia Mihaela (avocat)
• Ancuţa Ştefan Vladimir (inginer, Paşcani)

Datele de contact ale Biroului Electoral Judeţean:
Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, camera 120, parter (incinta Consiliului Județean Iași)
Tel.: 0232-27.77.21; fax. 0232-27.77.22, e-mail: bej24iasi@bec.ro
Președinte: Judecător Andreea Nicoleta TRIFAN, tel.: 0742.237.032
Locțiitor: Judecător Maria Cristina STRATAN, tel.: 0785.231.090
Membru: Judecător Lorena TARLION, tel.: 0731.345.941
Purtător de cuvânt: Simona Mariana VOINEA, tel.: 0751.185.609

Viaţa la pozitiv implică şi Şcoala Gimnazială
„Dimitrie Anghel” din Corneşti

Plantăm fapte bune,
pentru România!

• Ieşire în pădure, la
Domniţa

• La ediţia a V-a, elevii şcolii gimnaziale „Col. Constantin
Langa” din Miroslava au obţinut locul II pe ţară, cu
Proiectul „Vitrine pozitive”
Dat fiind succesul foarte
mare de care s-a bucurat la ediţia de anul trecut, proiectul
„Viaţa la pozitiv”, ediţia a VI-a,
va fi extins şi la Şcoala
Gimnazială „Dimitrie Anghel”
din Corneşti. Deschiderea ofi-

cială a proiectului va avea loc
pe data de 7 decembrie, dar
tematica aleasă pentru această
nouă ediţie încă nu este cunoscută.
Reamintim că „Viaţa la
pozitiv” a adus elevilor de la
Şcoala Gimnazială „Col.
Constantin Langa” un prestigios premiu II, la faza naţională a concursului, elevii din
Miroslava remarcându-se prin
proiectul local „vitrine poziti-

ve”. Concret, mai mulţi copii,
după ce s-au documentat în
prealabil, s-au prezentat mai
apoi la diverşi agenţi economici din localitate şi au încercat să le pună în valoare marfa
– în genere produse autohtone
– amenajându-le vitrina,
făcând uz de material publicitar
conceput de ei.
„Faptul că am obţinut acel
premiu la faza naţională a concursului ne îndreptăţeşte să

abordăm această nouă ediţie cu
optimism. Vom face o dezbatere de idei, iar cea mai originală
va merge mai departe”, a declarat prof. Betrice Iosub, directoarea şcolii.
În această etapă extinsă,
Proiectul „Viaţa la pozitiv” va
fi coordonat de prof. Iosub
Beatrice, prof. Daniela Vlăduţ,
prof. Daniela Mocanu, prof.
Diana Deliu şi prof. Monica
Daniela Oţel.

Vineri, 11 noiembrie, 25 de
elevi ai claselor a XI-a de la
Liceul
Agricol
„Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava,
însoţiţi de prof. Constantin Timu,
au făcut o ieşire în pădure la
Domniţa, lângă Voineşti, pentru a
planta un versant degradat cu
circa 5.000 puieţi de stejar. „A
fost genul de acţiune la care de
fiecare dată răspundem «prezent!», pentru că ieşirile în aer
liber ne fac plăcere, indiferent că
e vorba de ecologizări sau simple
competiţii de orientare turistică”,

povesteşte prof. Constantin Timu.
De astă dată, iniţiativa a fost una
la nivel naţional, în cadrul acţiunii
„Plantăm fapte bune, pentru
România” şi a implicat elevi din
judeţele Iaşi, Buzău, Constanţa,
Giurgiu,
Dolj,
Harghita,
Teleorman, Timiş şi Călăraşi. La
acţiunea desfăşurată în pădurea
de la Domniţa au mai fost prezenţi elevi ai Şcolii Gimnaziale
„Col. Constantin Langa” din
Miroslava, ai Şcolii Gimnaziale
„Ion Simionescu” din Iaşi, precum şi elevi ai Palatului Copiilor,
din Iaşi. Puieţii de stejar au fost
puşi la dispoziţie de Pepiniera
Silvică Galata.
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PAŞI PRIN ISTORIA LOCURILOR

De pe plaiuri maramureşene, în ţara Moldovei

Aflat la ediţia a IV-a,
acest proiect s-a născut din
dorinţa de a conştientiza şi
populariza la nivelul elevilor
şi al părinţilor din şcolile
partenere valorile culturale
specifice diferitelor zone
geografice ale ţării, întru respectarea şi păstrarea lor pentru generaţiile viitoare.
Marele câştig al activităţilor
derulate în colaborare cu
prietenii
noştri
din
Maramureş este, credem noi,

prietenia care se leagă între
elevi şi familiile în care sunt
găzduiţi, dezvoltarea unui
climat de toleranţă şi flexibilitate faţă de ceilalţi, cooperare în adevăratul sens al
cuvântului.
Prima etapă a proiectului
s-a desfăşurat în perioada 36 noiembrie 2016, gazde ale
elevilor maramureşeni fiind
copiii din Şcolile Uricani şi
Corneşti
din
comuna
Miroslava. Programul de

activităţi a fost unul dens şi
variat, alcătuit din scenete,
dans modern şi tradiţional,
concurs de “face painting”,
vizită la Palatul Sturdza de la
Miroslava şi socializare în
familii. Resursele culturale
ale municipiului Iaşi i-au
încântat pe musafiri, mulţi
dintre ei aflându-se pentru
prima oară aici. Paşii ne-au
purtat cu reală încântare prin
muzeele din Palatul Culturii,
sau Turnul cu ceas,

Catedrala Mitropolitană,
Grădina Botanică, Sala Mare
a Teatrului Naţional, ori spaţiul neconvenţional de la
Hakerspace. Seara s-a încheiat în sunet de cant şi joc
moldovenesc, prin mijlocirea
Ansamblului
“Ciurbeştenii”, care ne-a
delectat cu portul popular
autentic, bucate tradiţonale
şi cu nepreţuite cântece culese din folclorul local şi
regional.

Deliciu de toamnă din Miroslava
La sfârşitul lunii octombrie 2016, USAMV Iaşi a găzduit
Târgul de Toamnă, eveniment la care au fost prezenţi producători agricoli, meşteşugari, de asemenea şi elevii Liceului
Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava,
care au răsfăţat papilele gustative ale invitaţilor cu un preparat
culinar inedit şi delicios: dulceaţa de ardei iute!
Denumită „Spicy Ghost”, dulceaţa de ardei iute pe care elevii o prepară în fiecare toamnă, sub atenta supraveghere a profesorilor de specialitate, oferă un iz exotic în combinaţie cu
diverse preparate din carne sau legume de orice fel, brânzeturi
şi chiar alături de prea iubita ciocolată!
„Acest proiect a luat naştere dintr-o joacă în laboratoarele
şcolii. De la bun început, noul produs a avut un succes atât de
mare în cadrul concusurilor la care au participat, încât ne-a
motivat să îl transformăm într-o emblemă a liceului nostru.
Am ajuns să facem sute de borcane de dulceaţă de ardei iute.
Pentru a obţine un produs de calitate am folosit doar ingrediente ecologice, multă dragoste şi speranţa elevilor că din bănuţii
adunaţi vor reuşi să-şi îmbunătăţească condiţiile de studiu. Am
exclus din start conservanţii!”, a declarat prof. Casiana
Petrescu.
Impresionant este şi modul de prezentare al dulceţii de ardei
iute. Borcănaşele, de diverse dimensiuni, au etichete colorate
şi personalizate, capacele sunt îmbrăcate în pânză de sac, iar
panglica în culorile tricolorului cu care sunt legate ne face să
fim mândri că suntem români!

Împreună,
pentru pace!
În perioada 14 - 20 noiembrie
2016, la Şcoala Gimnazială „Col.
Constantin Langa” din Miroslava a
avut loc cea de a XVIII-a ediţie a
Săptămânii Educaţiei Globale cu
tema „Împreună, pentru pace!”.
Acţiunea a fost una destul de amplă,
în care elevii au discutat pe tema
respectului pentru diversitatea
socială şi despre cum îşi imaginează
ei lumea ca fiind un loc durabil şi
echitabil.
„A fost interesant, pentru că
viziunea copiilor despre societate şi
viaţă este cu totul altfel decât la
adulţi, mulţi dintre ei remarcându-se

cu idei foarte originale”, povesteşte
prof. Diana Deliu. La acţiune au fost
prezenţi atât elevi din ciclul primar,
cât şi cei mai mari, din ciclul gimnazial. Cu toţii şi-au exprimat un punct

de vedere, apoi au realizat postere şi
desene, pe tema păcii în lume.
Acţiunea a fost coordonata de
prof. Deliu Aurora Diana şi prof.
Iosub Beatrice Mihaela.

Vizita la Palatul Cuza de
la Ruginoasa a încheiat
această primă parte a colaborării cu Liceul “Octavian
Goga” din Rozavlea, cu
bucurie şi nerăbdare reciprocă faţă de deplasarea elevilor
ieşeni în Maramureş, în cursul semestrului al II-lea.
Considerăm că demersul
nostru a fost unul reuşit, date
fiind opiniile exprimate de
beneficiari şi salutăm implicarea financiară a Primăriei

Miroslava şi a familiilor elevilor, fără de care nimic nu sar fi putut concretiza.
Coordonatori,
Prof. dr. Maria-Andreea
Abaza (Şcoala “Col. C.
Langa” Miroslava, structura Uricani)
Prof. Florica Zanvettor
(Şcoala “Dimitrie Anghel”
Corneşti)

La mulţi ani, moş Vasile!

• Tort şi şampanie pentru
Vasile Drânceanu, veteran
de război din Voroveşti, la
împlinirea a 95 de ani
Cu ocazia împlinirii a 95 de
ani, Vasile Drânceanu – veteran
de război din Voroveşti – a primit
din partea Comandamentului
Militar Judeţean Iaşi, un tort, o
diplomă şi o şampanie! Fiind la o
vârstă foarte înaintată, moş
Vasile şi-a primit musafirii întrun cadru mai puţin oficial, în
bucătăria casei, lângă cuptor, că
afară era mult prea frig.
Dar asta a contat prea puţin!
Momentul a fost oricum emoţionant, atât pentru gazdă, cât şi
pentru musafirii de ocazie, care lau invitat să mai povestească din
amintirile sale de război. Nefiind
el amator de şampanie – prin
Voroveşti altele fiind preferinţele
bahice ale localnicilor! – nea
Vasile a oferit invitaţilor câte un
rachiu, din producţie proprie.
Apoi a suflat în lumânările de pe
tort. Cam greu, că de la o vârstă
începi să ai nevoie de ajutor…
Povestea lui moş Vasile
Drânceanu e una demnă de
roman. Rămas orfan la vârsta de

11 ani, a trebuit să-şi ia singur
viaţa în mâini şi să-şi facă un rost
în lume. Vremurile războiului lau purtat până la Odesa, unde a
fost şi rănit. Cum de a scăpat cu
zile? „Aveam o iconiţă cu Maica
Domnului la Mine. Credinţa în
Dumnezeu şi iconiţa de la piept
m-au ferit de moarte. Toată mantaua îmi era ciuruită de gloanţe
sau schije, boneta îmi era arsă şi
ea de gloanţe, dar eu am scăpat
nevătămat”, povesteşte moş
Vasile.
După
război,
Vasile
Drânceanu s-a aşezat la casa lui,
în care a crescut trei fete şi un
băiat. La rândul lor aceştia şi-au
făcut un rost şi l-au binecuvântat
cu nepoţi. Vasile Drânceanu a
fost unul dintre cei mai apreciaţi
gospodari din Voroveşti, fiind pe
o perioadă de 7 ani şi preşedinte
de CAP. Acum, îşi duce bătrâneţile liniştit, alături de noră şi
nepoţi, în Voroveşti.
La aniversarea celor 95 de ani
– împliniţi de Vasile Drânceanu
pe 18 octombrie – au fost prezenţi col. Cezar Cobuz (comandant al CMZ Iaşi), cpt. Bogdan
Todiraşcu şi viceprimarul Vasile
Bulbaşa.
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100.000 euro pentru
Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu”
• Finanţarea este destinată
reducerii abandonului şcolar
şi creşterii promovabilităţii la
bacalaureat
Începând de primăvara anului viitor, Liceul Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava va accesa o finanţare
de 100.000 de euro, în cadrul
proiectului
guvernamental
ROSE. Este vorba de un proiect
uriaş, în valoare de 200.000.000
euro, contractat de Guvernul
României la Banca Mondială,
care vizează 1.162 unităţi de
învăţământ liceal, adică aproximativ 80% dintre liceele de stat,
pentru acordarea unor granturi
de 127.000.000 euro, destinate

creşterii performanţei în învăţământ şi reducerii abandonului
şcolar.
„Granturile acordate unităţilor de învăţământ au valori
cuprinse între 75.000 – 150.000
euro. Noi ne-am calificat pentru
un grant de 100.000 de euro. În
momentul de faţă ne aflăm în
faza consultărilor cu elevii,
părinţii, ONG-uri şi autorităţile
locale, în vederea elaborării
proiectului nostru. Am încredere că după aceste consultări vom
identifica cele mai eficiente
activităţi de sprijin pentru elevii
aflaţi în dificultate”, a precizat
prof. Constantin Timu, director
adjunct al liceului. Pentru a
obţine finanţarea de la

Ministerul Educaţiei, proiectul
trebuie să obţină minim 70 de
puncte. Dacă proiectul liceului
din Miroslava obţine acest
punctaj, finanţarea de 100.000
de euro va fi operaţională începând cu luna martie a anului
2017.

Pe ce pot fi cheltuiţi
banii?
Ca să fie eligibile, liceele trebuie să aibă rate medii de promovare a Bacalaureatului sub
90%, rate de abandon școlar
mai mari de 2,5% și o rată
medie de absolvire mai mică de
85%. Pentru a primi un asemenea grant, directorii trebuie să
elaboreze proiecte convingătoa-

Zalomir Gabriela Ema şi Mahu
Mihai Paul - bobocii ediţiei 2015

• Balul Bobocilor, la Liceul Agricol
“Mihail Kogălniceanu”
Aşteptat cu nerăbdare atât de profesori, cât şi de
elevi, Balul Bobocilor de la Liceul Agricol
Miroslava a fost, în egală măsură, prilej de cunoaştere pentru noii veniţi în această unitate de învăţământ, dar şi unul de socializare pentru elevii din clasele mai mari. Evenimentul a avut loc în seara de
joi, 10 noiembrie, în incinta Resturantului “Classic”
(la etajul 1, deasupra alimentarei “La doi paşi”) din
Miroslava.
Aproape 200 elevi şi foşti absolvenţi ai şcolii,
împreună cu profesorii lor, au fost parte componentă a unui program artistic interactiv, cu muzică şi
poezie, concursuri de dans sau pe diverse tematici.
Au fost multe haine frumoase, mulţi copii frumoşi,
multă veselie…
Evenimentul s-a desfăşurat cu un larg sprijin din

partea comunităţii locale şi de sponsori generoşi,
care au pus la dispoziţie premii în bani şi produse
cosmetice.
În competiţia pentru titlul de Miss şi Mister
Boboc s-au înscris 8 perechi de elevi din clasele a
IX-a. În urma concursului, titlulurile de Miss şi
Mister au fost obţinute de elevii Zalomir Gabriela
Ema şi Mahu Mihai Paul.
Pentru că a fost un moment reuşit, conducerea
Licerului Agricol “Mihail Kogălniceanu” mulţumeşte Primăriei Comunei Miroslava şi Poliţiei
Locale pentru sprijinul acordat, proprietarilor
Restaurantului “Classc” precum şi sponsorilor
acţiunii: Patiseria Mirro Bello, Bejenaru Studio,
Pizzeria Alila, Avon.
Evenimentul a fost coordonat, aşa cum a devenit
deja o tradiţie, de elevii claselor terminale, sub
îndrumarea prof. Timu Constantin, prof.
Simionovici Oana, prof. Andriucă Anamaria şi prof.
Nedelciuc Silvia.

Săptămâna legumelor şi a fructelor donate
La fel ca în anii precedenţi, în
perioada 14 - 18 noiembrie 2016,
personalul Şcolii Gimnaziale
„Col. Constantin Langa” din
Miroslava, împreună cu părinţi şi
copii, au pus de la mână şi au
donat produse alimentare copiilor aflaţi în dificultate. Intitulată
„Săptămâna legumelor şi a fruc-

telor donate”, acţiunea a fost una
de succes, cantitatea de legume
şi fructe adunate fiind suficient
de mare pentru a ajunge la toate
familiile aflate în impas din
Miroslava câte un pachet consistent. „Împreună cu prof. Ana
Grădinaru, mă bucur foarte mult
că elevii noştri au înţeles foarte

bine scopul acestui program,
anume acela de a socializa şi de
a se implica civic. Trăim vremuri
dificile şi nu tuturor ne merge
bine. Sper ca asemenea acţiuni
să aibă loc cu o mai mare periodicitate”, a declarat prof. Diana
Deliu, coordonatoare a proiectului.

re vizând reducerea abandonului
școlar și creșterea ratei de promovare a Bacalaureatului.
Potrivit ROSE, în 2016 vor
primi finanțare 25% dintre
liceele eligibile, iar celelalte, în
2017. De implementarea proiectului elaborat de un liceu este
responsabil directorul.
Cel puțin 50% din banii pe
care-i primește o unitate de
învățămînt trebuie folosiți

pentru activități de consiliere,
dezvoltare personală, îndrumare
și orientare vocațională.
30% din grant poate fi cheltuit
pe activități extracurriculare și de
informare, cum ar fi excursii de
documentare, stagii de pregătire,
participări la competiții și
formarea de rețele interșcolare.
Doar restul de 20% pot fi investiți
în lucrări de renovare și
amenajare a clădirilor școlare,

precum și în achiziția de bunuri.
Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de prof. Constantin Timu,
cel mai probabil Liceul Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava va accesa aceste fonduri în primul rând pentru a
finanţa şedinţe suplimentare de
meditaţii (în proporţie de 50%)
precum şi pentru actualizarea
materialului didactic, dotări de
laboratoare şamd.

De la fermă la… furculiţă!
• Elevii liceului agricol din Miroslava
au văzut cu ochii lor cum se face
producţie agroalimentară în Ardeal
La sfârşitul lunii octombrie, elevii Liceului
Tehnologic Agricol “Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava au fost prezenţi la un important
schimb de experienţă cu societatea civilă din
Cluj, pe o componentă care vizează exact meseria lor, adică producţie şi prelucrare în industria
alimentară. Este vorba de un program intitulat
“Liceele Agricole - HUB-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici şi mijlocii!”, implementat
în parteneriat cu JAR, Civitas, World Vision şi
CEED, cu scopul de a sprijini liceele agricole și
contribuind astfel la creșterea relevanței ofertei
lor educaționale pentru economia locală.
Din partea unităţii de învăţământ agricol de la
Miroslava au participat la acţiuni 15 elevi din
anii terminali, de la specializarea “tehnician
veterinar”. Concret, aceştia au participat la mai
multe vizite de studiu, cu accent pe antreprenoriat şi înţelegerea lanţului valoric în agricultură
organizate de Fundaţia Civitas pentru Societatea
Civilă din judeţul Cluj. Programul Study Tour a
fost împărţit pe 4 zile:
• Ziua 1: Producție – accent pe experiența din
ferma agricolă - Ferma de vaci de la Cooperativa
Agricolă Someş Arieş, Apahida, jud. Cluj;
• Ziua 2: Procesare – implicarea directă în
operațiuni specific procesării - Unilact
Transilvania SRL, localitatea Unirea, jud. Alba;
• Ziua 3: Marketing – valorificarea produselor - Asociaţia pentru Marketingul Produselor
Locale, AMPLU, sat Dezmir, comuna Apahida,
județul Cluj;
• Ziua 4: Oportunități pentru viitor – finanțare
– participarea la prezentări privind programele
de finanțare pentru tineri fermieri; programe
educaționale în domeniul agricol; importanța
asocierii între fermieri şi fondurile pe care le pot
accesa tinerii în domeniul agricol.

Concurs de planuri de afaceri
“Vizita oferită de Fundaţia Civitas a fost
extrem de interesantă, deoarece am aflat foarte
multe informaţii cu privire la fondurile pe care le
putem accesa în domeniul agricol. Am văzut şi
am înțeles etapele procesării diverselor tipuri de
produse, modul de funcționare a unei unități de
procesare (numărul de oameni implicați, tipuri
de avize necesare, reguli de igienă) şi sperăm să
transpunem cunoștințele accumulate în fermele
părinților noştri”, povesteşte Ştefan Boz, elev în
clasa a XII-a.
Profesorii implicaţi în proiect vor primi finanţare de la Fundaţia Româno-Americană, în
valoare de 3.000 de euro, pentru a replica modelul vizitei de studiu, implicând un număr mai
mare de elevi din liceu şi un grup de unităţi agricole model din zona Moldovei. Elevii vor fi
selectaţi în urma unui concurs de planuri de afaceri.
În timpul vizitei întreprinse în Ardeal, elevii
din Miroslava au fost însoţiţi profesorii coordonatori Săculţanu Ion şi Florea Costel.

Reparaţii capitale la liceu
Pe 18 octombrie, a fost semnat contractul de finanţare între
AFIR
(Agenţia
pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale)
şi comuna Miroslava prin care
se acordă o finanţare nerambursabilă în valoare de 584.015
euro pentru efectuarea de reparaţii capitale la Liceul Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava. Finanţarea se face

prin
PNDR
(Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR) măsura 7.2. şi are ca
obiect modernizarea şi reabilitarea celor două corpuri principale de clădire – şcoala mică şi
şcoala mare – la nivel de detaliu.
Va fi refăcută izolaţia termică,
se va înlocui acoperişul, va fi
schimbată şi tâmplăria. Nu vor
fi uitate, de asemenea, nici

instalaţiile electrice, termice şi
cele sanitare. „Datorită acestor
lucrări de reparaţii ne desfăşurăm acum activitatea în condiţii
mai puţin bune, în corpul de clădire în care ţineam laboratoarele. Dar nu ne plângem pentru că
totul, când se vor termina reparaţiile, va fi spre folosul elevilor”, a declarat Constantin
Timu, director adjunct al liceului. Durata de realizare a proiectului, prevăzută în contract, este
de 24 luni.
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AFC Odorheiu Secuiesc - Ştiinţa Miroslava: 1 - 3!
După încă o victorie, cu trei goluri marcate în deplasare
la Odorheiu Secuiesc, Ştiinţa Miroslava confirmă unul dintre cele mai frumoase şi de succes sezoane, iar rezultatele
îi apropie pe băieţii noştri de podiumul Seriei 1. Echipa
noastră ar putea urca pe 3 în clasament, înaintea ultimei
etape a turului.
După un 0-1 la pauză, gol marcat de Szollosi Marton
(min. 34) pentru gazde, băieţii noştri au întors foaia şi au
marcat prin Panţîru (min. 47), Tăcuţanu (min. 64) şi Marin
(pen.min. 90).
Cele 3 puncte obţinute la Galaţi ne dau speranţe să credem într-un final de tur în forţă, cu victorie la Odorheiu
Secuiesc şi pe teren propriu, peste o săptămână, în faţa lui
AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, pe 3 decembrie!
În meciul de la Odorhei au evoluat: Alexandru Marin,
Țintea Sabin, Cosmin Bîrlădeanu, Andrei Sărițanu,
Agrigoroaei Petru-Alexandru, Dănuţ Tăcuţanu, Oană Irinel
Ionescu, Lucian Gabriel, Dănuț Munteanu Jr., Mădălin
Crengăniş, Moisi G. Andu Radu, Vlad Taciuc, Alexandru
Izmană, Gorovei Răzvan, Adrian Amarinei, Silviu
Cerneuţanu, George Maxim, Dulcianu Silviu, Costel
Săcrieru, Ionuț Panțîru

Locul doi la handbal pentru DEBUT SPORTIV LA SALA POLIVALENTĂ MIROSLAVA
Iris Basketball Challange
fetele din Miroslava
Dacă până de curând în
Sala
Polivalentă
din
Miroslava s-au desfăşurat
competiţii de masă pe sporturi precum volei, handbal,
fotbal de sală, şah şi tenis de
masă, iată că o nouă disciplină îşi face debutul competiţional aici: baschetul!
Evenimentul s-a consumat
sâmbătă, 19 noiembrie, la
Sala
Polivalentă
din
Miroslava, când a avut loc
turneul de baschet regional
pentru copii: Iris Basketball
Challange. La competiţie au
participat echipele:

Chiar dacă nu a trecut
foarte mult timp de la începerea anului şcolar, elevii din
Miroslava se pregătesc foarte
serios pentru Olimpiada
Gimnaziilor, la două discipline: handbal fete şi fotbal
băieţi.
Echipa de handbal fete a
debutat deja în activitatea
competiţională pe data de 14
noiembrie, reuşind o victorie
categorică în faţa fetelor de la
Şcoala Gimnazială „Dimitrie
A. Sturdza” din Iaşi, cu scorul de 10-0! Pe data de 21

noiembrie, fetele de la
Miroslava au avut parte de un
adversar mult mai bine pregătit: Şcoala Gimnazială „Ion
Creangă” din Iaşi, care şi-a
adjudecat victoria cu scorul
de 11-3.
Aşadar, echipa de handbal
fete a Şcolii „Col. Constantin
Langa” a obţinut un onorabil
loc
II
în
Olimpiada
Gimnaziilor şi merge mai
departe, cu capul sus!
„Sunt mulţumit de fetele
noastre, cum s-au prezentat,
cu dăruire, motivaţie şi serio-

zitate. Vreau să menţionez, că
în data de 16 decembrie
2016, ora 14:30, tot în această competiţie: Olimpiada
Gimnaziilor, etapa pe localitate, avem meci cu băieţii de
la
Şcoala
Gimnazială
Voineşti, condusă de prof.
Danielevici Cristian”, a
declarat
prof.
Daniel
Brişcariu.
Meciul de fotbal cu echipa
elevilor din Voineşti va avea
loc în Sala Polivalentă din
Miroslava.

Qwankido, la Miroslava!
Qwankido-ul, un stil de arte marţiale chino –
vietnamez, reprezintă un mod de viaţă, o metodă
de a te cunoaşte şi de a te înţelege. Nu contează
vârsta, constituţia corporală sau starea fizică.
Importantă e voinţa şi dorinţa ta de a porni pe un
drum nou, plin de beneficii: autoapărare, dezvoltarea fizică armonioasă, dezvoltarea mentală, disciplinarea şi educarea copiilor, practicarea unui
sport de performanţă şi a unui mod de viaţă sănătos. Clubul Sportiv „Manh Su Tu” vă aşteaptă cu drag la Sala de Sport Miroslava
pe toţi cei dornici de a pătrunde în taina artelor marţiale!
Program: marţi şi joi, începând cu ora 18:30.
Persoană de contact: 0744-690.277 - prof. Vasile Boca

Fete (2004-2008)
1. CS Sonicks Junior
Bârlad (antrenor Vlad Sârbu)
- Locul 1;
2. BC Junior (antrenor
Gabriel Clapon) - Locul 3;
3. ACS Iris Iaşi (antrenor
Florin Bucureşteanu) - Locul
2.
Băieţi (2000-2011)
1. Colegiul Wurmbrand
(antrenor Cătălin Baciu) Locul 1;
2. ACS Stars 2012 (antrenor Dumitru Anghel) - Locul
1;
3. ACS Iris Iaşi (antrenor
Florin Bucureşteanu) - Locul
2.
„Rezultatele competiţionale, din punctul meu de
vedere, contează mai puţin.
Important este că un sport,
aşa frumos cum e baschetul,
începe să prindă la publicul
larg şi, în mod special, la
copii. Turneul Iris are ca
obiectiv principal tocmai
încurajarea copiilor de a
petrece cât mai mult timp în
sala de sport şi mai puţin pe
tabletă sau la calculator, pe
scaun. Din păcate, la Iaşi nu
am putut găsi nici sprijinul şi
nici disponibilitatea de a
organiza un turneu de baschet
pentru copii, dar am întâlnit
la Miroslava o deschidere
pentru sport extraordinară.
Aşa a fost posibilă organizarea acestui turneu regional,

motiv pentru care ţin să-i
mulţumesc în mod special
primarului Dan Niţă, care nea pus la dispoziţie sala. Sper
ca pe viitor la această competiţie să vină cât mai multe
echipe”, a declarat Florin
Bucureşteanu, organizator.
Intenţia organizatorilor
este de a continua cu acest tip
de evenimente sportive. Ca
prim proiect aflat în lucru
menţionăm
„Basketball
Party”, unde copiii vor juca
baschet, iar în pauza dintre

meciuri vor dansa. Asta în
aşteptarea Iris Basketball
Challange 2017!
Partenerul
oficial
al
Turneului Iris Basketball
Challange a fost Asociaţia
Sport a la Iaşi. Coorganizatori:
Viorel Baciu şi Florin
Bucureşteanu.
Mulţumiri
sponsorilor:
Bohemia, Electra, Prima
Food, Ad Media Grup,
Atelierul de Bere şi Primăria
Miroslava!

