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Aho, aho, fraţi gospodari, 
Oameni mici şi oameni mari,
Doamne multe, de prin case,
Domnişoarelor frumoase,
Şi voi tineri, zurbagii,
Chiar şi voi, ăştia cheflii!
Daţi-vă colea, în poartă 
Şi-ascultaţi urarea noastră
O urare specială,
Spusă mai fără fereală,
Doar la gospodari burtoşi,
Oameni mai simandicoşi!
Care-adună bani cu caru
Şi-s vecini chiar cu primaru’
Ăla nalt şi mustăcios,
Băiet bun, da’ hărţăgos,
Ce în vară s-o votat
Pentru încă un mandat
Un mandat de patru ani,
La anul şi la mulţi ani!
Mânaţi măi!
Hăăăăăăi, Hăăăi!

***
Foaie verde, măghiran,
Iaca, mai trecu un an,
Unul mai aglomerat,
Mai maşcat şi mai bogat,
An în care am băgat
Kilometri de asfalt,
Din Ciurbeşti până-n Horpaz,
Unde tot copacu-i praz,
În Proselnici şi Corneşti
Brătuleni şi Voroveşti,
Iar în Miroslava Vale
Pregătit-am noi, o cale
Uşurel spre Găureni
Unde-s oameni mai vicleni,
Care cer într-una bani

Pentru drum spre Uricani!
Drum pavat cu zurgălăi, 
Mânaţi măi!
Hăăăăăăăi, Hăăăi!

***
Dacă asta-i daravera,
Facem drum rapid spre Era.
Iar pe-un fost teren de sport
Ridicăm aeroport,
În şesul Bahluiului
Fix la botu’ calului
Unde va fi stadion
Şi vom face maraton
Iar la fotbal, veţi vedea,
Liga II-a vom pupa!
Campionate naţionale,
Campionate mondiale,
Şi cu toţii vom scanda
„Ştiinţa e iubirea mea!”
Ştiinţa e iubire pură,
E a noastră urătură
Pentru anul care vine,
Doar cu goluri şi suspine
Pentru concurenţii care,
Au visat la promovare,
Promovare-n liga doi, mânaţi
măi!
Hăăăăăăăi, hăăi!

***
Foaie verde, codru des,
Anul acesta ne-am ales,
Alţi consilieri locali,
Chiar şi alţi parlamentari,
Şi cu toţii ne-au promis
Viaţa, mai ceva ca-n vis!
Vom avea cu toţi palate
Doar surprize minunate

Mâncare pe săturate,
Mult belşug şi veselie
Icre negre-n farfurie.
Iar aşa de nu o fi,
Noi pe toţi îi vom beli
Le vom pune pielea-n băţ,
Apoi vom face ospăţ,
Ca la masa de Crăciun
Unde tot godacu-i bun,
Ia, sunaţi din zurgălăi 
Şi pocniţi din bice măi!

Hăăăăăi, hăăi!

***
De urat am mai ura
Până nu ne-aţi mai răbda,
Dar mai sunt destui la uşă,
Care sunt cu capsa pusă.
Aşa că n-o mai lungim,
Înc-o dată, vă hăim,
Şi vă spunem ca din tun
Să aveţi un an mai bun!

Să vă fie masa plină,

De belşug şi de lumină!

Să aveţi copii frumoşi

Să fiţi cu toţii sănătoşi

Să vă fie casa, casă!

Să aveţi şi punga groasă!

Pacea să nu vă lipsească

Bucurie şi mulţi bani,

La anul şi la mulţi Ani!

La mulţi ani, 2017!
MesagerulGRATUIT

Sfintele sărbători ale Crăciunului şi Anului
Nou îmi oferă fericitul prilej de a vă adresa
cele mai calde urări de sănătate, inimă
curată şi prosperitate!

La mulţi ani!
Primar Comuna Miroslava,

Dan Niţă

Sărbători fericite! 
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Normative ale Consiliului Local

• Anunţ public!

Comuna Miroslava anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Extindere infrastructură de apă uzată, în
localităţile Găureni, Uricani, Brătuleni, Voroveşti, Valea
Ursului şi Ciurbeşti, din comuna Miroslava, jud. Iaşi”,
propus a fi amplasat în comuna Miroslava, satul
Miroslava intravilan, Găureni, Uricani, Brătuleni,
Voroveşti, Valea Ursului, Ciurbeşti – intravilan şi extravi-
lan comuna Miroslava, intravilan şi extravilan municipiul
Iaşi, Lunca Cetăţuii – intravilan şi extravilan comuna
Ciurea, jud. Iaşi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, din
municipiul Iaşi, Calea Chişinăului nr. 43, sediul Primăriei
Miroslava, jud. Iaşi, în zilele de luni – joi: orele 8:00 –
14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Iaşi.

Reunit în şedinţă de lucru
ordinară, în data de 15
decembrie 2016, Consiliul
Local Miroslava a dezbătut,
votat şi aprobat următoarele
normative:

• Hotărâre prin care se ia act
de demisia dlui consilier local
Tunza Viorel;

• Hotărâre privind modifica-
rea şi completarea art. 1 din
HCL Miroslava nr.1/
24.06.2016, în sensul înlocuirii
dlui Tunza Viorel – membru în
Comisia de validare a mandate-
lor de consilieri locali şi vacan-
tarea mandatului de consilier
local;

• Hotărâre privind validarea
mandatului de consilier local în
cadrul Consiliului Local
Miroslava al dlui Frunză

Florin;
• Hotărâre privind încetarea

contractului de concesiune nr.
12885/26.04.2016 încheiat
între Comuna Miroslava şi dl
Martin Ion;

• Hotărâre privind însuşirea
Inventarului Domeniului Privat
al comunei Miroslava, anexă
nr. 1 la HCL Miroslava nr.
85/19.05.2016, ca urmare a
actualizarii poziţiei nr. 251 din
inventar cu suprafaţa măsurată
de 3157 mp, intravilan extins
conform PUG Miroslava, sat
Miroslava şi nr. cadastral
80351;

• Hotărâre privind aprobarea
Programului annual estimativ
al achiziţiilor publice al comu-
nei Miroslava, judeţul Iaşi,
pentru anul 2017;

• Hotărâre privind aprobarea
reorganizării în anul şcolar
2017-2018 a reţelei şcolare
dinn învăţământul preuniversi-

tar de stat, de pe raza Unităţii
Administrativ Teritoriale
comuna Miroslava, judeţul
Iaşi.

Extindere infrastructură
apă uzată

2 Utile Mesagerul

Date de la starea civilă
În perioada 27 noiembrie – 16 decembrie
2016, Oficiul de Stare Civilă al Primăriei
Miroslava a înregistrat următoarele:

Transcrieri naşteri (copii născuţi în ţară
sau străinătate, din părinţi cu domiciliul sta-
bil în comuna Miroslava) 
• Dăscălescu Eduard (25 iunie 2016, Marea
Britanie)

Căsătorii
• Zorile Constantin, cu Moisă Gabriela;
• Vicol Dragoş Gheorghiţă, cu Pascăl

Andreea Elena.
Primăria comunei Miroslava le urează 
noilor familii „casă de piatră”!

Decese
• Filote Jănel (69 ani, Miroslava);
• Horaicu Vasile (48 ani, Miroslava);
• Chiriac Maria (47 ani, Valea Adâncă);
• Petrică Andrei (89 ani, Corneşti);
• Râmbu Constantin (60 ani, Proselnici)

Primăria comunei Miroslava le adresează
sincere condoleanţe familiilor îndurerate!

Editor: Florin Antohi

Tipografie: Adevarul Holding SA

Contact: 0748-013.063

Email: redactia.mesagerul@gmail.com

Pentru urgenţe, sunaţi la 
0232-295.680/27!

Pentru o mai bună comunicare cu publicul, Primăria comunei
Miroslava a înfiinţat un serviciu de apel unic în caz de urgenţe, la
care cetăţenii pot suna şi obţine o soluţie rapidă în funcţie de proble-
ma cu care se confruntă. Serviciul este funcţional între orele 07.30-
16.00. În afara acestui program solicitanţii pot suna la Poliţia Locală
Miroslava la tel. 0751.251.513

Acest serviciu este asigurat de un angajat în cadrul Registraturii,
care preia apelul şi sesizează comparti mentul de profil în vederea
soluţionării problemei sesizate. Spre exemplu, dacă este un caz de
violenţă domestică, este sesizată Poliţia Locală iar dacă este un caz
de incendiu sunt trimişi pompierii şamd. Notele telefonice sunt con-
semnate într-un registru special de evidenţă. 

ANUNŢURI

SERVICII
• Caut bonă pentru copii şcolari, în Miroslava. Dorim
o persoană serioasă, cu experienţă şi răbdare. Salarizare
negociabilă! Permisul de conducere reprezintă un avan-
taj. 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

SERVICII MEDICALE
• Kinetoterapeut autorizat efectuez kinetoterapie,
fizioterapie (curenţi şi ultrasunet) şi masaj la domiciliu.
Telefon 0745-952.667.

LOCURI DE MUNCĂ
• Fabrică producătoare de ambalaje din carton ondu-
lat, din Iaşi, angajează:
- 4 operatori utilaj;
- 2 muncitori necalificaţi
Oferim: program de lucru 8 ore, posibilitate de promo-
vare, contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
Relaţii, la telefon: 0232-278020, e-mail: maparomin-
vest@yahoo.com
• 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: 0725-
32.32.23.
• Tipografie angajează:
- Şofer
- Persoane pentru legătorie de carte
- Persoane pentru imprimări serigrafie
- Manipulant
- Călcătoreasă – menaj
- Specialist operare calculator/imprimantă matriţe pen-
tru 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 tele-
fon: 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 nedeter-
minată:
- 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 înce-
put)
- 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.
• 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.

Primăria Miroslava angajează tehnician
sau asistent veterinar, pentru padocul de
câini comunitari, din Balciu. Relaţii supli-
mentare, la telefon: 0748-078.114.

Stimate client,
In conformitate cu Ordinul ANRE 96/2015 pentru aprobarea

„Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie
electrica si gaze naturale”, va aducem la cunostinta:

Condiţiile generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de
gaze naturale, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ANRE nr. 52/06.12.2007.

Cerinţe generale
1. Gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparate-

le de utilizare care îndeplinesc cerinţele legislaţiei referitoare la aprobarea
debitului, montare, funcţionare şi verificare tehnică periodică.

2. Delimitarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic faţă de con-
ducta din sistemul de distribuţie a gazelor naturale se face la ieşirea din
staţia/postul de reglare-măsurare sau la ieşirea din robinetul de branşament,
după caz.

3. Măsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevede-
rile legislaţiei în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale.

Durata contractului
Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată nedeterminată
Încetarea contractului
(1) Contractul de furnizare a gazelor naturale încetează: 
a) prin reziliere;
b) prin denunţare unilaterală, conform alin. (2) al prezentului articol;
c) prin acordul părţilor;
e) prin ajungere la termen, daca a fost incheiat pe o perioada determinata
(2)  Consumatorul poate denunţa unilateral contractul de furnizare, pe baza

unei notificări adresate şi înregistrate la furnizor cu cel puţin 30 de zile calen-
daristice înainte de momentul în care denunţarea devine efectivă. 

(3) Rezilierea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra obliga-
ţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul rezilierii aces-
tuia.

SC. GAZMIR IASI SRL, Apopi & Blumen si SC.Coni SRL vă rămâne în
continuare la dispoziţia dumneavoastră pentru orice nelămurire cu privire la
serviciile prestate.

Pentru alte informaţii ne puteţi contacta la numărul de telefon/fax:
0232.24.24.66/0232.24.24.77, adresa de corespondenţă str. Constantin Langa,
nr. 60, sat Miroslava, com. Miroslava, jud. Iaşi. 

ADECCO, lider naţional şi mondial 
în domeniul resurselor umane, 

angajează, în Miroslava, pentru Delphi,
operatori în producţie.

Responsabilităţi: operare maşini de prelucrare cu comandă
numerică.

Oferta include: 
- Salariu fix, motivant, bonuri pentru performanţă, sporuri;
- Transport gratuit;
- Tichete de masă;
- Tichete cadou (Paşte, Crăciun, 1 iunie);
- Ore suplimentare plătite dublu;
- Instruire profesională la locul de muncă;
- Evaluare anuală cu posibilităţi de creştere în funcţie de

performanţă;
Cerinţe:
- Minim 10 clase (absolvent de liceu sau şcoală profesiona-

lă);
- Cunoştinţe tehnice minime;
- Disponibilitate pentru program de lucru în schimburi
Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de tele-

fon: 0232-206.120 sau 0726-378.784 sau telverde gratuit:
0800.800.408.

Sediu Adecco: str. Sfântul Lazăr, nr.26, bl. K5, parter.
E-mail: iasi.romania@adecco.com



La final de an, trăgând
linie şi încercând o evaluare
la rece a investiţiilor făcute
în Miroslava, despre 2016 se
poate spune că a fost unul
mai mult decât spornic. Doar
despre drumuri dacă vorbim,
în 2016 s-au turnat circa 25
km de asfalt pe diverse străzi
şi căi de acces din toate loca-
lităţile componente ale
comunei Miroslava, spre
deosebire de anul precedent
când s-au asfaltat 8 km.

Aşadar, 2016 a fost un an
al investiţiilor masive, în
toată infrastructura comuna-
lă. Pe lângă drumuri s-au
făcut extinderi ale reţelei de
apă, dar şi în canalizare.
Marea nerealizare în plan
investiţional a comunei
Miroslava rămâne extinde-
rea reţelei de curent electric.
Din cauza unor estimări
subevaluate, proiectele de
extindere – care se fac în
parteneriat cu E.on – vor
trebui ajustate la preţurile
actuale.

Pe lista realizărilor impor-
tante ale Primăriei Miroslava
din acest an, mai trebuie
consemnată şcoala nouă din
Voroveşti, padocul pentru
câini comunitari din Balciu,
noul cimitir de la Valea
Adâncă (spre Balciu), care
va fi prevăzut cu alei şi cape-

lă (mai aşteaptă doar un aviz
de la Ministerul Mediului
pentru a fi dat în folosinţă –
n.r.) şi, nu în ultimul rând ca
importanţă, au început lucră-
rile de amenajare a parcului
industrial de la Brătuleni.

Mulţi cetăţeni se plâng,
dar nu se implică

„A fost un an foarte bun şi
am realizat multe investiţii
majore aproape exclusiv din
resurse proprii”, a declarat
ing. Violeta Iftimie, inspec-
tor în cadrul compartimentu-
lui de investiţii al Primăriei
Miroslava. Vorbind de dru-
muri, unele dintre acestea
chiar dacă au fost asfaltate
nu au încă şanţurile de dren
şi podeţele. Dar, acolo unde
sunt prevăzute în proiect,
şanţurile şi podeţele vor fi
executate imediat ce condi-

ţiile meteo permit acest
lucru. „Mai sunt şi situaţii în
care, din păcate, oamenii nu
sunt cooperanţi. Mulţi se
plâng că nu facem şanţuri de
drept la marginea drumuri-
lor, dar nu vor să-şi tragă
măcar jumătate de metru
şanţul înapoi, ca să avem
unde-l face”, a mai spus ing.
Violeta Iftimie. La ultimele
revărsări pluviale, Primăria
Miroslva a intervenit şi a
decolmatat şanţurile de dren
din Uricani (str. Via Mare şi
str. Bahlui), precum şi pode-
ţul de la Brătuleni, dar auto-
ritatea locală aşteaptă ca, din
când în când să mai intervină
şi cetăţenii în întreţinerea lor. 

Consolidarea străzii Iazului
mai are de aşteptat 

Ce a mai rămas de făcut?
O lucrare importantă, care

depăşeşte resursele proprii
ale Primăriei Miroslava o
constituie consolidarea ver-
santului pe care trece strada
Iazului, din Horpaz. „Acolo,
terenul o ia la vale, pur şi
simplu. Pentru consolidarea
versantului am solicitat
finanţare de la Compania
Naţională de Investiţii.
Proiectul tehnic l-am făcut,
dar ne-am oprit aici şi aştep-
tăm răspuns de la CNI.
Probabil că va mai dura,
pentru că procedurile cu
guvernul sunt greoaie”, a
mai spus ing. Violeta
Iftimie. 

Inconştienţa unora poate
crea pagube uriaşe!

În ce priveşte ducerea la
îndeplinire a sarcinilor asu-
mate, personalul de specia-
litate al Primăriei Miroslava

este optimist, dar încă mai
are de luptat cu unele incon-
venienţe legate de obrazul
cetăţenilor. Mulţi nu mai au
răbdare şi fac scandal că nu
se termină lucrările mai
repede, alţii strică lucrări
aflate deja în execuţie.
„Suntem foarte supăraţi, că
munca noastră nu e respec-
tată, iar atitudinea unor
cetăţeni este pentru noi de
neînţeles. Am să vă dau un
exemplu. Pregăteam asfalta-
rea unui drum într-o locali-
tate iar un cetăţean nemulţu-
mit că i s-a murdărit gardul
cu glod a luat o lopată, a
adunat peste noapte noroiul
din apropiere şi l-a aruncat
peste stratul de balast care
se pune înainte de asfaltare.
Nu şi-a pus problema că
acel noroi aruncat poate
modifica structura drumului
şi poate duce la pagube uria-
şe, pentru că drumurile sunt
foarte scumpe! Iar acele
drumuri tot pentru confortul
cetăţenilor le facem. Dacă

avea vreo nemulţumire, era
suficient să ne spună şi
rezolvam problema, dar nici
să ne strice lucrarea nu e
corect!”, a remarcat ing.
Violeta Iftimie. Acest caz de
inconştienţă civică nu e sin-
gular, în mai multe localităţi
lucrătorii de la primăria
Miroslava confruntându-se
cu tot felul de gunoaie sau
resturi menajere aruncate de
diverşi peste stratul de
balast sau asfaltul proaspăt
turnat.   

Ce-şi doresc angaţii de la
primărie? „Aş vrea ca oame-
nii să aibă mai mult simţ
civic. Să ne respecte munca
şi să nu mai arunce cu zoaie
în strada proaspăt asfaltată,
să nu vină cu căruţa din
câmp şi să întindă glodul
peste tot, pentru că ar putea
pune în pericol şi circulaţia
rutieră. Sper, cu timpul, să
fim mai civilizaţi şi să păs-
trăm mai bine ce e al nos-
tru”, a concluzionat Violeta
Iftimie.

2016 a fost un an al investiţiilor
masive în Miroslava

Vremea nu a fost tocmai prietenoa-
să în ultimele două săptămâni, aşa că
lucrările de investiţii aflate în derulare
pe diverse străzi şi căi de acces din
Miroslava au mers mai greu. Chiar şi
aşa, a fost turnat asfalt pe străzile:
Podgoriei (capăt), Nucilor, Salcâmilor
şi Învăţător Miron Lupescu din
Uricani.

La Valea Adâncă s-au făcut lucrări
de asfaltare doar pe strada Florilor în
timp ce pe alte căi de comunicaţie a
fost turnat stratul primar de balast. În
ce priveşte canalizarea, pe 9 decem-
brie, a fost făcută recepţia lucrărilor de

extindere a reţelei din Miroslava.
Următorul pas constă în introducerea
acesteia în domeniul public şi predarea
spre exploatare şi întreţinere către Apa
Vital.

Recepţii finale 
la reţeaua de apă

Compartimentul de investiţii al
Primăriei Miroslava mai are de făcut o
recepţie finală pe 20 decembrie a.c. şi
la lucrările de extindere a reţelei de
apă potabilă în:

•  Corneşti – zona concesiunilor
(platoul Le Gaga), str. Dimitrie Anghel
(la intrarea în sat) şi strada Bisericii;

• Horpaz – strada Principală şi stra-
da Înfundată;

• Ciurbeşti – strada Neculai Hârţan
(spre fosta bază de agrement Tomiris)
şi strada Movilei;

• Balciu – strada Prunilor şi strada
Principală (în continuare);

• Valea Ursului – strada Albinelor;
• Voroveşti – strada prof. Dumitru

Pricop şi strada Crângului;
• Găureni – strada Bisericii (conti-

nuare).

INVESTIŢIILE COMUNEI MIROSLAVA, LA ZI

Lucrări încetinite din motive meteo
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Până la data 24 decembrie 2016, vor fi
semnate contractele de finanțare pentru
următoarele proiecte:

1. “ Extindere infrastructură de apă
uzată în localităţile Găureni, Uricani,
Brătuleni, Voroveşti , Valea Ursului şi
Ciurbeşti din Comuna Miroslava ,
Judeţul Iaşi”, sursa de finanțare Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR), prin Programul Național de
Dezvoltare Rurală  (PNDR) 2014-2020 -
Sub-măsura 7.2. - Investiţii în crearea și
modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică.

Valoarea proiectului: 2,264.296 Euro.

2. „Reabilitare, modernizare şi recom-
partimentare Şcoala Gimnazială „Miron
Barnovschi” Uricani, Localitatea
Uricani, Comuna Miroslava, Judeţul
Iaşi”, sursa de finanțare Programul
Național de Dezvoltare Locală  (PNDL),
din cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice
(MDRAP), stabileşte cadrul legal pentru
implementarea unor proiecte de importanţă
naţională, care susţin dezvoltarea regională
prin realizarea unor lucrări de infrastructură
rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.

Valoarea proiectului: 1,827,029.00 Lei.

Având în vedere că începând cu data de 1 ianuarie 2017,
taxa de preluare a gunoiului menajer la groapa Ţuţora a cres-
cut de la 140 lei/tona, la 236 lei/tona (fără TVA), SC Edil
Industry SRL – operatorul de salubritate acreditat oficial în
comuna Miroslava – se vede nevoit să crească, la rându-i,
taxa pentru serviciile prestate. 

În consecinţă, începând din luna februarie 2017, taxa pen-
tru preluarea gunoiului menajer de la persoane fizice a fost
mărită de la 6,10 lei/persoană/lună (fără TVA), la 8,23
lei/persoană/lună (fără TVA).

Societăţile comerciale vor plăti, de asemenea, o taxă mări-
tă, de la 57,86 lei/mc (fără TVA), la 77,86 lei/mc (fără TVA).

„Scumpirea nu se datorează operatorului local de salubri-
tate, ci unei hotărâri de guvern din 2013, care stipulează că
începând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru fiecare tonă de
gunoi menajer preluat să se plătească o taxă de 80 lei, fondu-
rile realizate din această taxă urmând a fi preluate de
Ministerul Mediului”, a precizat Radu Lupu, consilier local. 

Se scumpeşte taxa pe gunoi Programe investiţionale în curs
de semnare



Cultura şi educaţia sunt o priori-
tate pentru Miroslava. Şi este nor-
mal să fie aşa, pentru că o dezvolta-
re armonioasă a satelor noastre nu
înseamnă doar utilităţi şi infrastruc-
tură. Riscul ca satele noastre să
devină zone dormitor ale Iaşului
încă există. Iar fără o atenţie deose-
bită acordată conservării satului,
culturii, tradiţiilor şi educaţiei ris-
căm ca într-o perioadă nu foarte
lungă de timp idea de sat să piară.
De exemplu, satul Valea Adâncă.
Mulţi dintre cei care îşi construiesc
case aici, venind din Iaşi, nu înţeleg
întotdeauna lumea satului şi tot ce
presupune acest lucru. Şi chiar a fost
nevoie de a explica, prin intermediul
ziarului local, că satul şi oamenii lui
nu sunt un cartier al oraşului, ci o
entitate culturală distinctă, cu tradi-
ţii şi obiceiuri. 

Vechile case tradiţionale
încep să dispară

Asistăm aşadar, dar nu pasivi, la
o neînţelegere a ceea ce înseamnă
satul românesc. Este clar că, fără o
intervenţie fermă din partea autori-
tăţilor locale, păstrarea personalităţii
etnografice a satului din zona
Miroslava, nu va mai fi posibilă.
Vechile case tradiţionale, cu motive
specifice acestei regiuni, vor dispă-
reara şi ele.

Anul 2016 a însemnat pentru
Miroslava un punct de cotitură din
punct de vedere cultural. În anul
1936 Miroslava obţinea din partea
Fundaţiei Culturale „Principele
Carol” o menţiune de onoare. Nu a
fost o competiţie uşoară, căci la con-
curs s-au prezentat atunci nu mai
puţin de 2.034 de cămine culturale.
A trecut aproape un secol de la acel
eveniment, perioadă în care, din
păcate, Miroslava nu a mai reuşit să

se impună la nivel naţional cu men-
ţiuni notabile în plan cultural.

Miroslava - prezenţă 
remarcată la Muzeul Satului
din Bucureşti

În luna februarie a acestui an, la
Muzeul National al satului
„Dimitrie Gusti”, din capitală,
Miroslava şi-a prezentat strategia sa
culturală. În faţa unui juriu naţional,
format din reputaţi specialişti în fol-
clor, etnografie şi prezervare cultu-
rală. Proiectul prezentat de delegaţia
noastră a impresionat prin amploa-
rea sa şi originalitate, motiv pentru
care Miroslava a primit distinctia de
„Sat Cultural al României – 2016”.
Doar 23 de sate din cele 14.000
existente în Romania au primit
această distincţie, ceea ce nu e puţin
lucru! A fost o recunoaştere a preo-
cupării noastre pentru satul româ-
nesc, pentru conservarea tradiţiilor,
o încununare a muncii culturale
depuse şi nu întotdeauna apreciate la
justa sa valoare. Ulterior decernarii
distincţiei, Miroslava a fost invitată
la aniversarea a 80 de ani de la înfi-
inţarea Muzeului Naţional al satului,

unde a primit şi medalia jubiliară,
iar programul cultural al artiştilor
noştri s-a bucurat de preţuirea tutu-
ror, atât a specialiştilor, cât mai ales
a vizitatorilor. 

Ciurbeştenii, un model 
cultural demn de urmat

De altfel, pe parcursul anului,
copiii din Miroslava au făcut mai
multe incursiuni la Muzeul Naţional
al Satului din Bucureşti, pentru a
vedea cu ochii lor ceea ce Dimitrie
Gusti, întemeietorul acestei instituţii
spunea acum aproape un secol că
este „satul satelor din România”.  

Aş menţiona că ansamblul
Ciurbeştenii, devenit vizibil la nivel
naţional prin invitarea la Muzeul
Naţional al Satului şi promovarea de
care a beneficiat, este un model de
urmat şi pentru alte asociaţii de fii ai
satului. Ciurbeştenii au arătat că tra-
diţiile pot fi conservate şi duse mai
departe, în condiţiile în care există o
preocupare reală pentru satul româ-
nesc.

Muzeul „Dimitrie Anghel”,
o iniţiativă reuşită

2016 a mai fost pentru Miroslava
şi anul în care s-a făcut un gest de
reparaţie morală vizavi de memoria
poetului Dimitrie Anghel, figură
importantă a literaturii române. La
18 aprilie 2016, a fost deschis, cu
sprijinul Muzeului Naţional al
Literaturii Române din Iaşi, Punctul
Muzeal „Dimitrie Anghel”, din
Miroslava. Cărţile originale ale poe-
tului, obiecte care i-au aparţinut,
precum şi mobilierul vechi au refă-
cut încaperea unde Dimitrie Anghel
şi-a scris poeziile care l-au consacrat
în literatura română ca „poet al flo-
rilor”. De la deschiderea sa, într-o
încăpere aparţinând Centrului
Turistic Miroslava, şi până la finele
acestui an, numărul vizitatorilor
care au trecut pragul muzeului este
de aproximativ 700. Cei mai mulţi
dintre ei sunt elevi, profesori de la
şcolile din Iaşi, scriitori contempo-
rani, dar şi oaspeţi din alte judeţe ale
ţării sau din Republica Moldova. 

Mai consemnăm că Marilena
Răcoare, fosta directoare a şcolii din
Corneşti a şi-a lansat aici, în luna
septembrie, o carte dedicată poetu-
lui Dimitrie Anghel. Profesoara
Marilena Răcoare este cea care a şi
dat numele poetului şcolii din
Corneşti. Deschiderea muzeului
„Dimitrie Anghel” reprezintă un
demers important de promovare a
patrimoniului cultural local, în con-
diţiile în care în satele din România,
de multe ori, cuvintele cultură, tradi-
ţie, sau  educaţie sunt nişte forme
verbale lipsite de conţinut. 

Miroslava se poate mândri, însă,
cu trei muzee care au vizitatori şi nu
stau cu lacătul pe uşă. Pentru cei
care probabil nu ştiu, reamintim că
acestea sunt Muzeul satului
Ciurbesti, Muzeul Etnografic al

Agriculturii din Moldova (deschis
în Palatul Sturdza) şi Muzeul
„Dimitrie Anghel”. 

Lansări de carte şi reviste

În egală măsură, Miroslava începe
să devină un pol cultural, activ, pentru
că numai în acest an a găzduit lansări
de carte, lansări de reviste culturale
prestigioase, precum Cronica Veche
şi Dacia Literară, cu participarea unor
scriitori contemporani de mare presti-
giu, precum: Mircea Radu Iacoban,
Ştefan Oprea, Mircea Ciubotaru, Dan
Lungu, Valentin Talpalaru, Călin
Ciobotari, Mihaela Grădinaru şi
Raluca Sofian. Acţiunile culturale din
2016 au fost importante ca număr,
diverse şi cu impact. Pentru prima
dată, Miroslava a participat şi la eve-
nimentul naţional „Noaptea
Muzeelor”, iar vizitatori au fost mulţi.
Evenimentele culturale importante
din acest an pot fi găsite şi pe pagina
de facebook „Descoperă Miroslava”.
Este important ca de la an la an să
reuşim să ne păstrăm patrimoniul
local, să conservam arhitectura rurală,
sa ne facem cunoscuţi şi din punct de
vedere cultural. Din Miroslava lipseş-
te un cămin cultural, instituţie impor-
tantă şi emblematică pentru satul
românesc. Dar poate îl vom avea şi pe
acesta la un moment dat. 

Cultura şi tradiţiile sunt
puse la locul lor!

Trăgând linie, 2016 rămâne anul
în care Miroslava a reintrat în rândul
satelor în care cultura şi tradiţiile
sunt puse la locul lor. Aşa trebuie să
fie, aşa trebuie să rămână. Să ducem
mai departe pentru copiii noştri
valorile tradiţionale astfel încât pro-
cesul de urbanizare să nu omoare
frumoasa lume a satului românesc! 

Ştefan Susai

ă

MIROSLAVA
Culturala

Olga Sturdza Dimitrie Anghel Mihail Kogalniceanu
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2016 - anul în care Miroslava a reintrat
în rândurile comunelor culturale
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Joi, 15 decembrie, zece copii de la
Centrul de Zi Corneşti au fost cooptaţi
într-un program artistic, dedicat sărbă-
torilor de Crăciun. Evenimentul s-a des-
făşurat în Atrium-ul de la Palas Mall şi
a fost organizat de Fundaţia „Ama –
Zâmbet de copil”.

Programul a inclus, datini şi obiceiuri
de Crăciun: urături, colinde, dansuri
populare, recitaluri cu cântece tematice.
„Noi am mai colaborat cu această fun-

daţie şi pe alte proiecte similare. Ne
bucurăm că am fost cooptaţi din nou,
pentru că din fondurile adunate de la
acest eveniment vor fi cumpărate
cadouri pentru cei 60 de copi internaţi la
secţia de oncologie pediatrică a
Spitalului «Sf. Maria» din Iaşi, sufe-
rinzi de leucemie sau de diverse forme
de cancer, dar şi pentru 1.214 copii cu
nevoi speciale de la sate”, a declarat
Ioana Popescu, directoare a Centrului

de Zi din Corneşti.

Programul din Palas Mall a inclus:
- minirecital susţinut de Vasilica

Tătaru;
- Nouvelle by Luciana – prezentare

de modă;
- CSG GIMNIS Iaşi – dans sportiv;
- Prime Agency – dans;
- Pluguşor de Anul Nou – Centrul de

Zi Miroslava;

- Balet – Centrul de Arte; 
- Corul Bisericii „Sf. Nectarie” din

Iaşi – Concert de colinde
- Sabina Străchinaru (voce) şi Sârbu

Haralambie (pian) – recutal de muzică
uşoară.

În cadrul evenimentului au fost puse
în vânzare şi obiecte atizanale cofecţio-
nate de copiii internaţi la secţia de onco-
logie a Spitalului „Sf. Maria” din Iaşi. 

Cu pluguşorul, în Pallas Mall

Revistele şcolare primesc 
finanţare de la autoritatea locală

Pentru a încuraja creativitatea la elevi,
Primăria Miroslava a hotărât să finanţeze
editarea revistelor şcolare, ceea ce

înseamnă că şcolile gimnaziale „Colonel
Constantin Langa” din Miroslava, „Miron
Bar novschi” din Uricani şi „Dimitrie
Anghel” din Corneşti vor primi banii
necesari editării şi tipăririi acestor publi-
caţii. „Chiar dacă nu pot fi considerate
reviste în adevăratul sens al cuvântului,
aceste publicaţii şcolare sunt o oglindă a
activităţii elevilor şi a unităţilor de învăţă-
mânt în care activează. Pe de altă parte,
aceste reviste au deja o tradiţie care meri-
tă dusă pe mai departe. Sper ca şi Grupul
Şcolar «Mihail Kogălni ceanu» să reia
editarea revistei «Glasul Pămân tului»,
atât de apreciată în trecut”, a declarat Dan
Niţă, primarul comunei Mi roslava.
Revistele şcolare vor fi tipărite în tiraj
restrâns, urmând a fi distribuite elevilor,
cadrelor didactice şi altor instituţii de
învăţământ din judeţul Iaşi. 

Devenite deja tradiţionale, relaţiile de
colaborare dintre administraţia comunei
Miroslava şi mai multe primării de comu-
ne din Republica Moldova, încep să
îmbrace forma unor programe pe termen
lung. Zilele trecute, o delegaţie a comunei
Horeşti din Republica Moldova s-a aflat
într-o vizită de informare la Miroslava.
Interesaţi de modul în care pot fi accesate
programe europene pentru dezvoltarea
infrastructurii din învăţământ, oaspeţii
moldoveni au vizitat şcolile gimnaziale

din localităţile Miroslava, Corneşti şi
Uricani, Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu” (aflat actualmente în repa-
raţii capitale) şi grădiniţa din Miroslava. 

De comun acord, conducerile acestor
unităţi de învăţământ au căzut de acord că
ar putea derula în anul şcolar 2016 – 2017
un set de activităţi comune între elevii de
pe ambele părţi ale Prutului. Asupra deta-
liilor urmează să revenim într-o ediţie vii-
toare. 

Poduri şcolare, peste Prut…
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• PNL a câştigat doar
trei judeţe în Ardeal,
iar UDMR altele 4,
tot în Ardeal

În urma alegerilor parla-
mentare de la 11 decembrie,
rezultatele finale indică vic-
toria, fără echivoc, a PSD,
care la nivel naţional a obţi-
nut la Senat 45,5% din votu-
rile alegătorilor şi 45,3% la
Camera Deputaţilor. PNL a
obținut la Senat 20,32%, iar
la Camera Deputaților
19,95%. USR are la Senat
8,97% și 8,92% la Camera
Deputaților. UDMR a obținut
6,49% la Senat și 6,43% la
Camera Deputaților. ALDE
are 6,01% la Senat și 5,62%
la Camera Deputaților. PMP
a obținut la Senat 5,59% și
5,29% la Camera Deputa -
ților.

După cum se poate
remarca şi în harta alăturată,
PSD a obţinut o victorie
zdrobitoare în toată ţara, mai
puţin în judeţele Cluj, Alba
şi Sibiu – adjudecat de PNL,
şi judeţele Harghita,
Covasna, Mureş şi Satu
Mare, care au fost câştigate
de UDMR.

Victorie detaşată a
PSD în judeţul Iaşi

Aşadar, o surpriză fru-
moasă a constituit-o USR,
care la doar 9 luni de la înfi-
inţare a reuşit să se impună

drept a treia forţă politică din
România. La nivelul judeţu-
lui Iaşi, la fel, PSD a obţinut
o victorie peste media pe
ţară, ceea ce înseamnă că va
da şi numărul cel mai mare
de parlamentari. Încă un
aspect interesant: chiar dacă
fostul primar al Iaşului,
Gheorghe Nichita, a candi-
dat pe lista de parlamentari a
PRU, acesta nu a mai atins
pragul electoral, prin urmare
va dispărea definitiv din
viaţa politică.

Proporţional cu numărul
de alegători, în judeţul Iaşi
vor fi 5 senatori şi 12 depu-
taţi, iar rezultatul votului de
la 11 decembrie a stabilit
următoarea distribuţie:

• Senat: Doru Pănescu
(PSD), Victorel Lupu (PSD),
Vasile Toma (PSD), Iulia
Scântei (PNL), Dan Lungu
(USR)

• Camera Deputaţilor:
Camelia Gavrilă (PSD),
Nicolae Bănicioiu (PSD),
Tudor Ciuhodaru (PSD),
Vasile Câtea (PSD), Silviu
Macovei (PSD), Vasile
Axinte (PSD), Marius Bodea
(PNL), Dumitru Oprea
(PNL), Costel Alexe (PNL),
Cosette Chichirău (USR),
Petru Movilă (PMP),
Varujan Vosganian (ALDE).

La Miroslava, PNL şi
PSD au mers umăr la
umăr

La nivelul comunei Mi -

roslava, al cărei primar este
liberal, rezultatele obţinute
în alegerile de la 11 decem-
brie sunt comparabile, indi-
când o victorie la scor foarte
strâns a PSD faţă de PNL la
Camera Deputaţilor, cu
33,85% - la 32,76%, în timp
ce PNL a obţinut o victorie la
Senat, la diferenţă foarte
mică de PSD, cu 33,99% -
33,15%

PSD a câştigat alegerile parlamentare!

• Atenţionare a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” Iaşi

- Verificaţi sobele, centralele termice şi coşurile de
evacuare a fumului, pentru a preveni eventualele inci-
dente cauzate de defecţiuni tehnice şi evitarea inhalării
de fum şi gaze toxice;

- Verificaţi cu atenţie izolarea termică a trecerilor
coşurilor de fum prin podul clădirii şi nu depozitaţi
materiale combustibile în apropierea acestuia, curăţaţi
coşul de fum pentru a se asigura tirajul corespunzător;

- Evitaţi suprasolicitarea instalaţiilor electrice, prin
utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prize-
lor, întrerupătoarelor defecte, sau prin folosirea siguran-
ţelor fuzibile supradimensionate, prin înlocuirea cu liţă a
fuzibilului calibrat;

- La plecarea din locuinţă sau înainte de a adormi,

întrerupeţi funcţionarea aparatelor electrice de încălzit;
- Nu folosiţi butelii de gaze lichefiate fără regulatori

de presiune, cu garnituri deteriorate, sau cu furtunuri de
cauciuc fisurate, ori lărgite la capete, verificarea etanşei-
tăţii acestora se realizează numai cu emulsie de săpun;

-Nu lăsaţi copiii fără supraveghere şi mai ales evitaţi
blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite
şi/sau aparate electrice de încălzit aflate în funcţiune;

-Evitaţi folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor
de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu,
cum ar fi: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi
altele asemenea;

-Se interzice folosirea afumătoarelor improvizate ori
amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub
şoproane, sau lângă materiale combustibile; afumătorile
se confecţionează din zidării de cărămidă sau din mate-
riale incombustibile şi se amplasează independent de

celelalte construcţii din gospodărie.
În cazul producerii unui incendiu, apelaţi la numărul

unic pentru apeluri de urgenţă „112” şi la SVSU
Miroslava – 0755-082.199!

Măsuri de prevenire a incendiilor
în perioada sărbătorilor de iarnă
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• Rotari Antonina a fost realeasă în
Consiliul de Administraţie al liceului

Rotari Antonina, elevă în clasa a XI-a C,
este noul reprezentant al elevilor în Comisia de
Evaluarea Calităţii Învăţământului şi în
Consiliul de Administraţie al Liceului Agricol
„Mihail Kogălniceanu”, din Miroslava.
Desemnarea s-a făcut, democratic, prin organi-
zarea de alegeri, pe data de 5 octombrie a.c. 

Alegerile au avut loc, în conformitate cu
Regulamentul CNE, la urne, şi la ele au parti-
cipat toţi elevii acestei unităţi de învăţământ.
„Mă bucur de încrederea colegilor, care m-au
votat doi ani consecutiv şi le mulţumesc profe-
sorilor pentru implicarea în desfăşurarea
corectă a alegerilor şi, mai ales, pentru intere-
sul arătat faţă de nevoile noastre, ale elevilor”,
a declarat Rotari Antonina.

În aceeaşi zi, a mai fost aleasă şi componen-
ţa Consiliului Şcolar al Elevilor, fiecare concu-
rent susţinând-şi în faţa colegilor, argumentele
care l-au determinat să candideze. Consiliul
Şcolar al Elevilor este format din trei membri:
un preşedinte, un vicepreşedinte şi secretar.

În urma votului, funcţia de preşedinte a fost
obţinută de Dorneanu Patricia (clasa a XI-a C).
Funcţia de vicepreşedinte a fost atribuită elevei
Ana Maria Apostol (clasa a X-a C), iar cea de
secretar elevei Croitor Dumitriţa (clasa a X-a
C). „Mă voi angaja pe deplin în viaţa şcolară,
pentru a ne facilita procesul educaţional.
Contez pe susţinerea profesorilor, dar şi a cole-
gilor mei. Doresc de asemenea să  îi asigur pe
viitorii noştri colegi, care acum sunt în clasa a
VIII-a, că dacă vor ajunge în liceul nostru, vom
fi alături de ei permanent”, a declarat la rândul
său Patricia Dorneanu.  

Alegeri la Liceul „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava

Având în vedere că efectivele de elevi ale
Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Anghel” din
Corneşti au scăzut sub cota minimă de 300
elevi, prevăzută în Legea 1/2011, a educaţiei
naţionale, pentru a mai primi finanţarea buge-
tară prevăzută din alocaţia per elev, Consiliul
Local Miroslava a trebuit să decidă în ultima sa
şedinţă, din luna decembrie, dacă mai menţine
această unitate şcolară, cofinanţând activitatea
de aici din resurse de la bugetul local. 

Părerile consilierilor locali au fost împărţite,
unii susţinând că o singură şcoală pentru copi-
ii din întreaga comună ar fi mai uşor de admi-
nistrat, alţii au considerat că această unitate
şcolară merită păstrată, fie şi pentru simplul
motiv că pe platoul de la Corneşti se vor con-
strui locuinţe pentru tineri. Deci ar exista pre-
zumţia ca numărul de copii din Corneşti să
crească semnificativ într-un viitor nu foarte
îndepărtat.

În cele din urmă, votul consilierilor locali a
fost unul favorabil pentru anul şcolar 2016 –
2017, ceea ce înseamnă că Primăria Miroslava
urmează să suporte de la bugetul local cheltu-
ielile cu procesul de învăţământ pentru dife-

renţa de elevi până la 300. 
„Dacă mă întrebaţi pe mine, am să vă spun

din capul locului că susţin construirea unei
şcoli noi, de la zero, în Miroslava, suficient de
mare, pentru a aduce aici toţi copiii din comu-
nă. Ar fi şi mai uşor de administrat activitatea
şcolară, iar condiţiile de învăţământ ar fi mult
superioare celor actuale. Proiectul pentru
această şcoală, cu o capacitate de 24 clase, a
fost deja făcut şi căutăm pentru el finanţarea
necesară”, a declarat primarul Dan Niţă.  

Conducerea primăriei Miroslava speră ca
această şcoală nouă să fie funcţională în anul
şcolar 2017 – 2018.

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Anghel” din
Corneşti îşi păstrează identitatea juridică

• Locul consilierului
local Viorel Tunza a fost
preluat de Florin Frunză,
întreprinzător local din
Miroslava 

Începând de joi, 15
decembrie, Consiliul Local
Miroslava şi-a modificat
structura, ca urmare a demi-
siei consilierului (PSD)
Viorel Tunza. Potrivit legii,
mandatul acestuia va fi pre-
luat de următorul candidat
de pe lista partidului care a
deţinut locul respectiv –
Florin Frunză. Luând act de
această demisie, plenul
Consiliului Local Miroslava
a validat, în unanimitate,
acordarea mandatului de
consilier local domnului
Florin Frunză, care mai apoi
şi-a depus jurământul de
credinţă. După depunerea
jurământului, acesta şi-a
intrat pe deplin în atribuţiile
de consilier local. 

„Apreciez votul colegilor
din Consiliul Local şi
doresc să-i asigur pe cetăţe-
nii comunei Miroslava că
voi face tot ce-mi stă în
puteri pentru a le împlini cât
mai bine aşteptările de la
administraţia locală”, a
declarat noul consilier.

Florin Frunză este rezi-
dent al satului Miroslava şi
a mai fost consilier local în
mandatul 2012 – 2016, pe
lista PPDD, formaţiune

politică dispărută între timp
de pe eşichierul politic. La
alegerile locale din 6 iunie
2016, acesta a candidat pe
lista PSD şi s-a poziţionat
pe locul 4, după Laura
Velescu, Gabriel Bucătaru şi
Viorel Tunza.

Locul din comisia de
validare a Consiliului Local,
vacantat de consilierul
demisionat Viorel Tunza, a
fost preluat de consilierul
local Gabriel Lazăr (PMP).

Un nou consilier local

În această săptămână se va
face recepţia finală a şcolii
noi de la Voroveşti, în prezen-
ţa unor reprezentanţi ai ISJ
Iaşi şi ai MEC. Povestea
lucrărilor întârziate la această
clădire – care a fost ridicată
cu fonduri de la BERD – e
una lungă, dar cu final fericit
deşi s-a întins pe mai mulţi
ani. Şcoala a fost racordată la
utilităţi, centrala termică e
funcţională, iar sălile de clasă

au fost mobilate, ceea ce
înseamnă că poate fi dată în
folosinţă imediat după anul
nou.

În urma consultărilor din-
tre personalul de specialitate
al primăriei Miroslva cu con-
ducerea Şcolii Gimnaziale
„Col. Constatin Langa”, pre-
cum şi cu părinţii, s-a luat
decizia ca acest corp nou de
clădire să fie destinat învăţă-
mântului primar. „A contat

foarte mult numărul copiilor
din Voroveşti, care sunt mai
mulţi de vârste mici, decât de
gimnaziu, aşa că în această
subunitate vom face învăţă-
mânt primar”, a declarat
Beatrice Iosub, directoarea
Şcolii Gimnaziale „Col.
Constantin Langa” din
Miroslava. Clasele din
Voroveşti vor fi completate
cu elevi ai claselor primare
din Brătuleni. 

ÎN SFÂRŞIT!

Se deschide şcoala
din Voroveşti

Conducerea Liceului
Agricol „Mihail Kogăl -
niceanu” din Miroslava anali-
zează oportunitatea înfiinţării
unor noi specializări, ca
urmare a unor solicitări veni-
te dinspre piaţa muncii.
Concret, la începutul lunii
decembrie, o delegaţie a lan-
ţului de magazine Selgros şi-
a declarat disponibilitatea de
a colabora cu această unitate
de învăţământ pentru a califi-
ca elevi pe specializările
„prelucrători produse din
carne şi peşte”, urmând ca

absolvenţii acestei clase pro-
fesionale să fie angajaţi ime-
diat după absolvire.
„Propunerea celor de la
Selgros e una serioasă, aşa că
o vom analiza cu toată aten-
ţia. Mai avem propuneri simi-
lare şi de la alţi agenţi econo-
mici. După ce le vom centra-
liza, ne vom consulta şi cu
Inspectoratul Şcolar
Judeţean, apoi vom lua o
decizie concretă”, a declarat
prof. Constantin Timu, direc-
tor al liceului.

Posibile specializări noi la Liceul Agricol

Având în vedere că reţeaua
stradală a comunei Miroslava
a crescut foarte mult în 2016,
Primăria Miroslava va trebui
să mai facă nişte achiziţii în
utilaje de întreţinere urbană.
„Cel mai urgent ne-ar trebui

încă o sărăriţă, pentru că doar
cu cea pe care o avem acum
nu putem face faţă la toate
cele 13 localităţi de care dis-
pune UAT Miroslava, în caz
că ninge. Ne-ar mai trebui şi o
basculantă, iar pentru primă-

vară am luat în calcul să achi-
ziţionăm o cositoare mecani-
că pentru toaletarea vegetaţiei
de pe acostamente”, a declarat
viceprimarul Vasile Bulbaşa.
Consilierii locali au avizat
favorabil aceste achiziţii.  

Utilaje noi pentru probleme la fel de noi



8 Sport Mesagerul

Uşor, uşor, sportivii
Miroslavei încep să se facă
cunoscuţi pentru performanţe-
le lor în sportul mondial.
Pentru a treia oară consecutiv,
Lucian Popa – sportiv originar
din Uricani – a obţinut titlul
mondial la campionatul mon-
dial de fitness şi culturism,
secţia juniori!  Evenimentul
sportiv a avut loc pe 9 decem-
brie în Santo Domingo,
Republica Dominicană, iar
alături de Lucian Popa a mai
obţinut un premiu similar pen-
tru România şi Ioana Sulea, la
secţia fete.

„Ţin să mulţumesc în mod
special Federaţiei Române de
Culturism şi Fitness, echipei
Pronutrition Romania şi celui
care a fost alături de mine pe
tot parcursul acestei pregătiri
– Vlad Pihureac. Totodată, le

mulţumesc prietenilor Ioana
Şulea, Alex Raţă, Bogdan
Moruzel, Ştefan Vîrnă şi mai
ales familiei mele care m-a

susţinut şi fără de care nu aş
fi obţinut aceste rezultate”, a
declarat pe pagina sa de face-
book Lucian Popa.

Lucian Popa - campion
mondial la culturism!

• Ştiinţa – Csikszereda: 
scor 2-1 (0-1)

Ştiinţa Miroslava a înregistrat,
sâmbătă, 4 decembrie, la Uricani, cea
de-a cincea victorie consecutivă de la
plecarea antrenorului Dănuţ
Munteanu. Echipa noastră s-a impus
la limită în faţa liderului Seriei 1,
Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 2-1
(0-1) golul victoriei fiind reuşit de
Ionuţ Pantîru, chiar în ultimele minu-
te. Plecarea lui Munteanu a fost de

bun augur pentru Ştiinţa, rezultatele
venind pe bandă rulantă în ultimele
cinci etape din tur. Ca interimar, Irinel
Ionescu a debutat cu un succes pe
teren propriu, pentru ca apoi să spargă
gheaţa în deplasare, acolo unde
Miroslava nu câştigase niciodată în
campionat. Din etapa a XIII-a s-a
refăcut echipa de antrenori care impli-
că Miroslava în lupta pentru promova-
re, cu Cristi Ungureanu în postura de
principal, iar parcursul fără cusur a
fost încununat sâmbătă cu un meci

fantastic, realizat în faţa
liderului Csikszereda.

Startul confruntării a
aparţinut oaspeţilor, fără a
consemna ocazii importan-
te la poarta apărată de
Sabin Ţintea.

Misiunea Ştiinţei a fost
una dificilă încă din start,
ea complicându-se şi mai
mult după accidentarea
mijlocaşului la închidere,
Dănuţ Munteanu jr. Alin
Huţanu a fost folosit în
locul acestuia, încă din
minutul 20 al întâlnirii de
la Uricani.

Echilibrul de pe tabelă
s-a rupt înainte de pauză,
când Csikszereda a benefi-
ciat de o lovitură liberă
extrem de periculoasă din
preajma careului. Majzik a
convertit-o în gol, printr-un

şut pe lângă zid, la care Ţintea nu a
mai găsit răspuns.

La cinci minute după reluarea
jocului, căpitanul Alexandru Marin a
fost foarte aproape să îl învingă pe
Nagy cu o lovitură de cap din 6 metri.
Portarul Csikszeredei a respins in-
extremis, cu vârful degetelor, de sub
bara transversală. Acelaşi Marin, în
minutul 61, putea aduce egalarea în
urma unei faze fixe executate exem-
plar de fundaşul George Maxim.

Golul egalizator al Ştiinţei a fost
anunţat de o ratare incredibilă a stope-
rului Tăcuţanu, al cărui şut din 4-5
metri a fost parat de Nagy. Din corne-
rul rezultat, Tăcuţanu s-a poziţionat
excelent pe colţul lung şi nu a mai
ratat, trimiţând imparabil cu capul
pentru 1-1!

Finalul a fost unul de care pe care,
cu Andrei Săriţanu (86) respingând
spectaculos, din faţa porţii, o centrare
şutată din banda stângă, ce ameninţa
poarta noastră.

Victoria ne-a revenit la una din
ultimele faze, după ce Ionuţ Panţîru a
reuşit să bifeze cu succes cel de-al
doilea moment-cheie din acest tur de
campionat. Dacă în partida de Cupă,
cu Brăila, bara i s-a opus în ceea ce ar
fi însemnat probabil golul calificării
în 16-imi, cu Csikszereda a punctat
decisiv, apropiindu-se şi mai mult de
un eventual transfer în eşaloanele
superioare.

Astfel, cu acest rezultat Ştiinţa

Miroslava încheie turul de campionat,
ca şi anul trecut, pe poziţia a 4-a în
clasamentul ligii a III-a, cu un total de
28 de puncte. Csikszereda este lider
cu 33 de puncte, urmată de AFC
Hărman (30) şi Atletico Vaslui (29).

Preşedintele Daniel Acatrinei:
“Final de tur sezon competiţional
2016-2017 încununat cu o nouă victo-
rie, a cincea consecutivă, chiar împo-
triva liderului la zi, ceea ce nu poate
decât să ne bucure şi să ne dea încre-
derea necesară pentru a fi mai opti-
mişti în pregatirea returului! Felicitări
jucătorilor şi echipei tehnice pentru
modul cum au abordat partida contra
celor de la Miercurea Ciuc, dând

dovadă de o sete imensă de victorie,
determinare şi fair-play”

Ştiinţa Miroslava: Ţintea,
Cerneuţanu, Moisi, Tăcuţanu (Ama -
rinei 81), Maxim, Săriţanu, Munteanu
(Huţanu 20), Izmană (Crengăniş 43),
Panţîru, Taciuc (Agrigoroaei 58) şi
Marin.

Rezerve: Bîrlădeanu, Crengăniş,
Amarinei, Agrigoroaei, Huţanu,
Săvoaia, Odăgieru.

AFK Csikszereda Miercurea
Ciuc: Nagy, Majzik, Csonka, Vizi,
Csuros, Savin, Gyorgy, Ilyes, Csiszer,
Lorincs, Bajko.

Rezerve: Boros, Szekely, Antal,
Szimbalnos, Galia, De Oliveira, Szabo. 

Ştiinţa Miroslava încheie turul
de campionat pe locul 4!

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 benefi-
cii: autoapărare, dezvoltarea fizică armonioasă, dezvoltarea mentală, disciplinarea şi educarea copiilor, practicarea unui sport de per-
formanţă şi a unui mod de viaţă sănătos. Clubul Sportiv „Manh Su Tu” vă aşteaptă cu drag la Sala de Sport Miroslava pe toţi cei dor-
nici 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

Ştiinţa Miroslava a dispu-
tat, miercuri, 14 decembrie,
un trial în compania echipei
de futsal CSM Poli Iaşi,
încheiat cu victoria ieşenilor,
scor 2-0. Ambele goluri au
purtat semnătura lui Narcis
Cataramă.

Dănuţ Tăcuţanu (48) şi
Răzvan Gorovei (80) au fost
la originea celor două ocazii
notabile ale Miroslavei.

Pe parcursul celor 90 de
minute, Ştiinţa a evoluat în
permanenţă cu 4-5 fotbalişti
legitimaţi, restul până la „11”
fiind jucători interesaţi să
facă pasul spre Liga a 3-a.

Concluziile antrenorului
Cristi Ungureanu au fost
tranşante în privinţa multora.
Au venit foarte mulţi jucători
nepregatiţi, printre aceştia
strecurându-se totuşi câţiva

care i-au trezit interesul: Radu
Cozma, Eduard Chiriac,
Narcis Dulgheriu şi portarul
Sergiu Drăgan. Primul ar
putea semna cu echipa noas-
tră, în vederea cantonamentu-
lui programat să înceapă
undeva pe la sfârşitul lunii
ianuarie. Ceilalţi sunt cu sem-
nul întrebării, o decizie defi-
nitivă urmând să fie luată la
începutul anului 2017.

FUTSAL, AMICAL

CSM Poli Iaşi - Ştiinţa Miroslava: 2-0


