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• Finanţarea se face
prin POS Mediu, pentru
perioada 2014 - 2020

SC Apa Vital SA demarează
investiţii pentru faza a doua a
proiectului POS Mediu/POIM,
unde sunt alocate pentru judetul
Iaşi în jur de 200 milioane euro,
iar costurile de investiţii vor fi de
aproximativ 175 milioane euro.
Proiectul denumit „Proiect
Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apă şi Apă
Uzată din judeţul Iaşi în perioada
2014-2020” conţine 13 contracte
de lucrări şi două contracte de
servicii (Asistenţă Tehnică şi
Audit). 

În acest proiect sunt cuprinse
aglomerările urbane, care se
încadrează în următorii parametri:
distanţa dintre localităţi să fie mai
mică de 200 m şi populaţia mai
mare de 2.000 locuitori. 

Pentru comuna Miroslava au
fost incluse în proiect satele Valea
Adâncă, Horpaz, Balciu și
Miroslava cu investiţii privind

extinderea sistemului de
canalizare. La această dată se
finalizează proiectele tehnice
pentru fiecare localitate inclusă în
proiect. Lista scurtă a investiţiilor
din tot judeţul cuprinde un număr
de 27 aglomerări, iar investiţiile
prevăd în principal alimentarea cu
apă a acestor aglomerări urbane,
realizarea de aducţiuni,
construcţia de rezervoare, precum
şi de reţele de canalizare şi staţii
de epurare. 

În urma discuţiilor purtate între
Primăria Miroslava şi
reprezentanţii Apa Vital,
extinderea reţelei de canalizare se
va face pe următoarele străzi:

Miroslava (4.835 m)
- Str. Veronica Micle (480 m);
- DJ 248 A (967 m);
- Str. Trandafirilor (575 m);
- Str. Fundac Horaiţa (571 m);
- Str. Valea Miroslavei (1.226 m);
- Str. Viilor (801 m);
- Str. Emanoil Dascălu (215 m).

Balciu (4.024 m)
- Str. Haznalei (985 m);

- Str. Izvoarelor (395 m);
- Str. Dealul Nucului (118 m);
- Str. Biserica Sf. Neculai (539
m);
- Str. Viei (162 m);
- Str. Veche 1.825 m).

Valea Adâncă (10.380 m)
- Str. Livezilor (513 m);
- Str. Corneşti (640 m);
- Str. Bazei (1.228 m);
- Str. Principală (1.429 m);

- Str. Veche (415 m);
- Str. Sub Coşere (266 m)
- Str. Nucilor (432 m);
- Str. Florilor (450 m);
- Str. Iuga Vodă (658 m);
- Str. Costea Vodă (349 m);
- Str. Fabricii (523 m);
- Str. Debarcaderului (581 m);
- Str. Costea Vodă (1.043 m);
- Str. Salciei (324 m);
- Str. Drum Sătesc 2 (162 m);
- Str. Drum Sătesc 3 (802 m);

- Str. Cicoarei (565 m).

Horpaz (6.678 m)
- Str. Bisericii (505 m);
- Str. Tineretului (289 m);
- Str. Şcolii (559 m);
- Str. Iazului (1.176 m);
- Str. Principală (1.686 m);
- Str. Înfundată (79 m);
- Str. Unirii (347 m);
- Str. Nouă (2.037 m).

Extindere a reţelei de 
canalizare în Valea Adâncă,
Balciu, Horpaz şi Miroslava 
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• Cetăţenii sunt rugaţi să
nu-şi mai parcheze maşinile în
drum, pentru ca utilajele de
deszăpezire să-şi poată face
treaba

Încă din primele zile ale lunii
ianuarie, când a dat şi valul de
frig cu ninsori abundente,
Primăria Miroslava a avut de
făcut faţă unui val foarte mare
de sesizări telefonice, din partea
unor cetăţeni nemulţumiţi că au
rămas blocaţi în nămeţi. La cei
mai mulţi dintre aceştia,
utilajele de deszăpezire au ajuns
şi au intervenit, dar intervenţia
s-a făcut într-o ordine a
priorităţilor. „Prioritate au avut
bolnavii dializaţi, gravidele şi
salvările la intervenţii,
autospecialele de salubritate,
apoi şcolile şi căile principale de
acces din fiecare localitate în
parte. Am intervenit chiar şi pe
drumuri private, acolo unde am
fost solicitaţi. Dar, dacă am mai

întârziat prin unele locuri, îi
rugăm pe cetăţeni să ne
înţeleagă că nu le putem rezolva
pe toate în acelaşi timp.
Comuna Miroslava este foarte
mare şi necesită un efort pe
măsură, chiar dacă avem la
dispoziţie toate utilajele necesa-
re”, a declarat viceprimarul
Vasile Bulbaşa.

Într-adevăr, dacă anul trecut
utilajele de deszăpezire au avut
de intervenit pe doar 47 km de
drum asfaltat, anul acesta sunt
80.4 km de drum, adică un
volum dublu de monitorizat. 

Vremea rea a început, anul
acesta, încă din 5 ianuarie, cu
polei. Apoi pe 7 ianuarie a fost
viscol şi nu s-a putut face nimic,
pentru că toată zăpada care s-ar
fi strâns avea să fie pusă la loc
de vânt, iar pe 12 ianuarie a nins
din nou. 

Cu toate acestea, Primăria
Miroslava s-a descurcat mai
bine ca anul trecut, făcând uz de

utilajele din dotare: o sărăriţă,
două pluguri, un
buldoexcavator şi o volă. Pentru
situaţii mai deosebite, Primăria
Miroslava a mai încheiat
contracte de prestări servicii
(deszăpezire) cu SC Strimac
SRL, care a pus la dispoziţie un
autogreder, şi cu SC Enviro
SRL (firmă care are un contract
asemănător şi cu Consiliul
Judeţean), care a pus la
dispoziţie o sărăriţă şi o lamă de
deszăpezire.

Chiar şi aşa, Primăria
Miroslava le reaminteşte

cetăţenilor, persoane fizice şi
juridice, că fiecare este dator să-
şi facă curat în dreptul
proprietăţii şi să îndepărteze
zăpada, cu mijloace proprii, de
pe trotuar. De asemenea, au fost
întâlnite multe cazuri de maşini
parcate pe drumurile principale,
fapt care a încurcat foarte mult
utilajele de intervenţie. Pentru a
preveni astfel de situaţii
nedorite, când prognoza meteo
indică ninsori abundente, pose-
sorii de autovehicule sunt rugaţi
să-şi ţină autoturismele parcate
în curţile proprii.

Prioritate la deszăpezire au bolnavii cronici,
gravidele şi elevii
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Ca în fiecare an, când se
celebrează Mica Unire de pe
24 ianuarie, pe stâlpii care
delimitează drumurile
principale din comună vor fi
arborate steaguri naţionale.
Fiind în deficit, Primăria
Miroslava a mai achiziţionat
20 de drapele (cu dimensiu-
nea 140 x 60 cm), care vor
completa garnitura de
steaguri existentă.

„Am rămas neplăcut
surprinşi să descoperim că 6
steaguri vechi ne-au dispărut
de pe stâlpi, pe 1 decembrie,
de ziua naţională a
României. Nu am idee ce-or

fi avut de gând să facă hoţii
cu ele, dar nu m-aş mira să le
fluture pe la vreun meci de
fotbal”, a declarat Vasile
Bulbaşa, viceprimarul comu-
nei Miroslava. 

Paguba nu e cine ştie ce,
preţul de achiziţie al unui
steag fiind de 35 lei. Dar,
chiar dacă a fost generată de
pornirile vreunui patriot de
ocazie de prin sat, fapta se
pedepseşte conform legii,
penal. Iar centrul comunei
chiar e împânzit cu camere
de luat vederi… Deci, aviz
amatorilor!

Steaguri furate



Normative ale Consiliului Local

Creşterea demografică
spectaculoasă a comunei
Miroslava este confirmată
clar şi de ultimele cifre
puse la dispoziţie de către
serviciul de urbanism.
Concret, pe parcusul anului
2016, serviciu de urbanism
al Primăriei Miroslava a
eliberat:

• 950 autorizaţii de con-
strucţie;

• 1.780 certificate de
urbanism;

• 540 recepţii de termi-
nare a lucrărilor;

• 14 avize ale primaru-
lui;

• 1.200 adeverinţe intra-
vilan/extravilan;

• 320 certificate de edi-
ficare a construcţiei;

• 28 avize de oportuni-
tate pentru elaborare PUZ.

„Potrivit estimărilor
noastre, creşterea solicitări-
lor făcute la adresa serviciu-
lui nostru a fost de circa
15%, faţă de anul precedent.
Cele mai multe solicitări s-

au făcut pe localităţile: Valea
Adâncă, Horpaz, Miroslava,
Valea Ursului, Ciurbeşti,
Voroveşti şi Proselnici”, a
declarat Adrian Ţapu,
inspector în cadrul serviciu-
lui de urbanism al Primăriei
Miroslava.

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 domnului consilier
local Tunza Viorel;

• Hotărâre privind modifica-
rea şi completarea art. 1 din
HCL Miroslava nr.1/
24.06.2016, în sensul înlocuirii
domnlui Tunza Viorel – mem-
bru în Comisia de validare a
mandatelor de consilieri locali
şi vacantarea mandatului de
consilier local;

• Hotărâre privind validarea
mandatului de consilier local în
cadrul Consiliului Local
Miroslava al domnului Frunză
Florin;

• Hotărâre privind încetarea
contractului de concesiune nr.
12885/26.04.2016 încheiat
între Comuna Miroslava şi
domnul 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
actualizării 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 anual estimativ al
achiziţiilor publice al comunei

Miroslava, judeţul Iaşi, pentru
anul 2017;

• Hotărâre privind aprobarea
reorganizării în anul şcolar
2017-2018 a reţelei şcolare din
învăţământul preuniversitar de
stat, de pe raza Unităţii
Administrativ Teritoriale
comuna Miroslava, judeţul
Iaşi.

Reunit în şedinţă de lucru
de îndată, în data de 6 ianua-
rie 2017, Consiliul Local
Miroslava a dezbătut, votat şi

aprobat următoarele norma-
tive:

• Hotărâre privind revocarea
HCL Miroslava nr.112/
15.12.2016 privind aprobarea
schimbării destinaţiei  sumei de
869.213,11 lei, rămasă din con-
tractul de credit nr.
RQ15100354780603/09.11.2015
încheiat între Comuna
Miroslava şi CEC Bank S.A,
pentru decontarea parţială a
investiţiei „Proiectare şi execu-
ţie modernizare străzi şi dru-
muri locale în satele din comu-

na Miroslava, jud. Iaşi pe o
lungime de 35,949 km”;

• Hotărâre privind
modificarea și completarea
HCL nr.12/29.01.2015 pentru
aprobarea contractării unei
finanțări rambursabile interne,
prin credit bancar, în valoare de
15.000.000 lei; 

• Hotărâre privind aprobarea
deficitului bugetar al secțiunii
de dezvoltare  la data de 30
decembrie 2016.

Creştere demografică
evidentă, în Miroslava
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Date de la starea civilă
În perioada 17 decembrie 2016 – 20 ianuarie 2017, la Oficiul de Stare
Civilă al Primăriei Miroslava, au fost înregistrate următoarele:

Naşteri (sau transcrieri copii născuţi în străinătate, ai căror părinţi au
domiciliul stabil în Miroslava)
• Talpan Ricardo Andrei (24 august 2016, Marea Britanie);
• Cioclu Raluca Ioana (29 iulie 2016, Italia);
• Grumăzescu Giulia (31 iulie 2016, Italia).

Căsătorii
• Timofte Sorin Dănuţ, cu Pasniciuc Mihaela Mădălina.
Primăria comunei Miroslava urează noii familii „casă de piatră”!

Decese
• Hârţobanu Maria (Ciurbeşti, 84 ani);
• Timofte Vasile (Uricani, 70 ani);
• Ştefan Valeria (Balciu, 62 ani):
• Plop Elena (Prisecani, 93 ani);
• Craus Gheorghe (Uricani, 77 ani);
• Pădurariu Ana (Corneşti, 85 ani);
• Periclie Paraschiva (Movileni, 59 ani);
• Bejan Anica (Horleşti, 86 ani);
• Lambă Constantin (Corneşti, 49 ani);
• Avădănii Gheorghe (Schitu Duca, 61 ani);
• Buinceanu Veronica (Miroslava, 84 ani);
• Marin Gheorghe (Iaşi, 74 ani).
Primăria comunei Miroslava le adresează sincere condoleanţe fami-
liilor îndurerate!

Editor: Florin Antohi

Tipografie: Adevarul Holding SA

Contact: 0748-013.063

Email: redactia.mesagerul@gmail.com

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

LOCURI DE MUNCĂ
• Depozitul de produse cosmetice – MAKEUP SHOP
ROMANIA angajează:
- ambalator manual: 3 posturi;
- grădinar: 1 post;
- bucătăreasă/ menajeră: 1 post.
Locaţie: Miroslava, lângăa Primărie. Oferim: program
de lucru 8 ore, contract de muncă pe perioadă nedeter-
minată. Relaţii la telefon 0756.800.500.
• 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.

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 func-

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

fesională);
- Cunoştinţe tehnice minime;
- Disponibilitate pentru program de lucru în schim-

buri
Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele

de telefon: 0232-206.120 sau 0726-378.784 sau telver-
de gratuit: 0800.800.408.

Sediu Adecco: str. Sfântul Lazăr, nr.26, bl. K5, par-
ter.

E-mail: iasi.romania@adecco.com



„Cu ce-am greşit eu faţă
de alegători?!”

Reporter: Aş îndrăzni să
spun că aţi avut un an exce-
lent. Aţi fost reales, aveţi o
nouă majoritate în consiliu şi
mai toate proiectele v-au ieşit
cum aţi previzionat.

Dan Niţă: Da… mai puţin
partea politică. Din punctul meu
de vedere sunt total nemulţumit,
pentru că, hai să vedem, ce nu
am făcut eu pentru locuitorii
comunei Miroslava, ca să nu fie
la rândul lor mulţumiţi? 

Rep.: Vă referiţi la rezula-
tul alegerilor din decembrie?
Părerea mea e că nu aveţi un
motiv serios de supărare. În
fond, la locale au fost aleşi
oamenii locului, printre care
şi dumneavoastră, pe când la
parlamentare a fost un vot
politic…

D.N.: Ba, din contra!
Trebuia să fie invers, pentru că
la alegerile locale te mai temi de
unul, de altul, cu care te
cunoşti… dar acum chiar au fost
nişte alegeri libere. Fiecare
putea vota cum crede. Dar de ce
s-au supărat ei pe mine? Uite,
stau şi mă uit pe rezultatele ale-
gerilor la Voroveşti. Cum,
frate?! Le-am făcut tot ce-au
vrut: apă, canal, drumuri asfal-
tate şi ei au votat PSD. Ce să
înţeleg eu de la cetăţeanul din
Voroveşti? Că le-am făcut prea
multe şi de-aia au votat cu cei-
lalţi? Stau şi mă uit, ca prostul,
şi nu înţeleg ce a fost în mintea
lor. La Valea Adâncă, aceeaşi
poveste… De la judeţ nu am
primit un sfanţ pentru lucrări de
infrastructură şi tot ce am făcut
în ultimii ani la Miroslava am
făcut doar din împrumuturi şi
bani europeni. E normal aşa?
Guvernele pesediste nu ne-au
dat un leu. Dar oamenii tot pe ei
i-au vrut. Ce să înţeleg eu din
asta? Dacă-i pe-aşa, atunci ar
trebui să stau liniştit, în banca
mea şi să nu mai fac nimic. Să
nu mă mai agit, că oricum nu
am de gând să mai candidez
data viitoare. Să văd, atunci vor
fi mai mulţumiţi?

Rep.: Totuşi, chiar dacă
mă repet, dacă tragem linie
peste anul 2016 eu zic că a fost
unul bun. Cel puţin aşa se
vede din afară. Aţi fost reales
pentru încă un mandat, aveţi

o majoritate confortabilă în
Consiliul Local… 

D.N.: Da, avem 11 consi-
lieri, din 17…

Rep.: Exact, deci aveţi şi
susţinerea politică necesară
pentru a vă impune pe mai
departe orice proiect local.

D.N.: Cred că am făcut şi o
greşeală mare că m-am trecut pe
lista aia de senatori. Mulţi s-or fi
întrebat „cum adică, Niţă vrea
să plece?”. Poate de-aia nici nu
au mai pus ştampila acolo, toc-
mai ca să rămân, nu ştiu… Eu
am sperat, dimpotrivă, să duc
lista în sus, dar poate că oamenii
nu au ştiut despre ce e vorba.

„M-a afectat prezenţa
mică la vot”

Rep.: Au ajutat întâlnirile
alea directe cu oamenii?

D.N.: Nu ştiu. Mai e un
aspect care m-a afectat: prezen-
ţa la vot… Cum te poate amen-
da un alegător? Nu vine la vot,
sau vine la vot, dar nu votează
cu tine, ci cu adversarul tău.
Atât! Şi iarăşi mă întreb de ce s-
au supărat alegătorii pe mine, de
nu au ieşit la vot? 

Rep.: Poate nu le-au plăcut
Blaga, Gorghiu şi politica lor
de la Bucureşti. Părerea mea
personală este că ei v-au tras
cel mai tare în jos. Să ne uităm
la rezultatele pe ţară şi veţi
vedea că toată harta
României e roşie. Nu cred că a
fost doar vina primarilor...

D.N.: Şi ce treabă avea
Bucureştiul cu Miroslava? Cel
care le-a cerut votul am fost eu.
În fine, acum nu mai contează.

„Voi investi serios 
în parcul industrial”

Rep.: Ca să schimb regis-
trul discuţiei, am văzut că se
prefigurează un an economic
foarte bun pentru Miroslava.
La Brătuleni aţi pornit parcul
industrial şi, din câte am înţe-
les, au început să vină deja
aici investitori mari.

D.N.: Da, sunt trei mari
investitori care vor să vină
acolo. Dar toţi banii pe care îi
am acolo îi duc, pentru că de
acolo vor veni alţi bani pentru
comună. 

Rep.: Să vorbim puţin şi de
realizări. Am înţeles că s-au

mai asfaltat 25 km de drum,
adică dublu faţă de anul pre-
cedent.

D.N.: Da… dar eu spun că
am făcut mai mult de 25 km.
Alimentarea cu apă am termi-
nat-o integral. Au mai rămas
câteva branşamente de făcut,
dar le vom finaliza în acest an.
Se lucrează în continuare. Am
dus apa pe arterele principale,
ceea ce nu e puţin, având în
vedere suprafaţa mare a comu-
nei…

Rep.: Apoi v-aţi trezit peste
noapte că toată Miroslava e
locuită de săraci care vor să le
facă primăria branşamente-
le…

D.N.: Da, ce să mai zic…
Am finalizat şcoala de la
Voroveşti, se lucrează la extin-
deri la Sala de Sport din
Miroslava şi la baza sportivă din
Uricani. Mai avem patru proiec-
te importante: reparaţii capitale
la liceul agricol, asfaltare la 6,8
km de drum, extinderea lucrări-
lor de canalizare la Ciurbeşti,
Valea Ursului, Uricani… la
acestea contractul de finanţare
se află deja la semnat. Ideea e că
eu, unul, m-am ţinut de cuvânt
şi am făcut tot ce am promis.

„La judeţ nu 
ai cu cine vorbi”

Rep.: Am remarcat la
întâlnirile cu oamenii o mare
nemulţumire legată de trans-
portul comunitar, că nu se res-
pectă orarul şi nici încărcătu-
ra. De confort nu mai vorbim.
Se poate face ceva?

D.N.: Am încercat şi noi, de
mai multe ori, să discutăm cu
cei de la judeţ, să găsim o solu-
ţie. Dar nu ai cu cine te înţelege.
Acolo sunt doi căpoşi cu care
degeaba vorbeşti. Le-am trimis
şi hârtii peste hârtii, dar după
cum se vede nu se întâmplă
nimic. Mai mult nu am ce face.

Rep.: Aţi făcut bugetul pe
2017? 

D.N.: Lucrăm la el, dar e
aproape gata.

Omisiuni politice, 
cofinanţări importante

Rep.: Aţi stabilit priorităţi-
le de dezvoltare pe 2017?

D.N.: E o problemă cu sur-

sele de finanţare, care ne com-
plică situaţia. Să vă dau un
exemplu. La liceul agricol, de
exemplu, a fost aprobată finan-
ţarea reparaţiilor capitale, dar nu
am primit toţi banii pentru că
acoperişul clădirii a fost trecut
la cheltuieli neeligibile. Asta
înseamnă că Primăria Miroslava
trebuie să dea banii pentru asta,
iar suma e importantă. La cana-
lizare – alt exemplu – suma
necesară este mult mai mare
decât cea aprobată în proiectul
finanţat de guvern, aşa că va tre-
bui să contribuim cu aproape
jumătate din valoarea lucrărilor.
La drumuri de exploataţie agri-
colă, tot aşa, am primit finanţa-
re, dar nu a fost actualizat pro-
iectul urbanistic. Aşa că toate
porţiunile de drum care trec
acum prin intravilan au fost
considerate neeligibile. Ele au
fost în extravilan, dar au fost
trecute între timp în intravilan şi
nu mai pot fi finanţate pe res-
pectivul proiect. Vă daţi seama
că nu puteam asfalta o porţiune
de drum acolo, dincolo nu şi
mai încolo iar să asfaltez. Sunt
cheltuieli pe care a trebuit să ni
le asumăm noi, cei de la primă-
rie, ca să asfaltăm drumurile
astea integral. Pe lângă aceste
drumuri au mai rămas porţiuni
de drum neasfaltate pe care nu
le putem lăsa aşa. Între timp am
câştigat la Înalta Curte 270
miliarde lei vechi, adică circa 7
milioane de euro şi aştept să văd
ce se întâmplă…

Rep.: Ce e cu banii ăştia,
de unde sunt?

D.N.: Noi am făcut contract
pentru trei proiecte care constau
în două asfaltări de drumuri şi
alimentare cu apă. Când au
făcut Ordonanţa 28, cei de la
guvern au uitat de Miroslava –
că eram de la partidul celălalt,
nu de la PSD! – deşi eu aveam
lucrări făcute în proporţie de
70%! Ce-am făcut? Ca să pot
plăti datoriile m-am împrumutat
cu bani, am plătit datoriile şi i-
am dat în judecată. Şi am câşti-
gat procesul! Acum aştept banii.
Dacă încasăm acei bani,
Dumnezeu e mare!

Rep.: Eu zic că-i veţi înca-
sa…

D.N.: Nu ştiu, să vedem, că
doar trăim în România şi nu ştii
la ce să te mai aştepţi. 

Şcoală nouă la Miroslava

Rep.: Ce s-ar mai putea
face la Miroslava?

D.N.: De făcut sunt multe. O
prioritate absolută pentru noi
este să construim o şcoală mare
la Miroslava. Vrem să-i aducem
aici pe toţi copiii din comună să
înveţe, pentru că la cum funcţio-
nează învăţământul la noi acum
e bătaie de joc. Pentru a avea
rezultate bune la învăţătură
copiii din Miroslava au nevoie
de condiţii mult mai bune de
studiu. Sunt nemulţumit şi de
promovabilitatea la bacalaureat,
de la liceul agricol, mult sub ce
a fost cândva.

Rep.: Am văzut că au
încheiat un contract de cola-
borare cu cei de la Selgros, ca
să facă elevii practică acolo,
pe calificări distincte de tranş-
atori carne şamd.

D.N.: Da, e un lucru bun şi
aşa ar trebui să se întâmple
peste tot, ca elevii care termină
o şcoală să aibă şi o calificare.
Dar nu mă pot abţine să văd că
la liceul agricol din Miroslava e
o secţie de mecanici care se
califică pe un tractor U 650,
care nu se mai fabrică demult…
Iar despre promovabilitatea la
bacalaureat mă abţin să mai fac
vreun comentariu.

Continuă asfaltările

Rep.: Când se va deschide
publicului biserica din
Dancaş?

D.N.: Biserica din Dancaş e
gata. Mai sunt de făcut la ea
câteva lucrări mici. La fel şi
biserica de la Valea Ursului pe
care vreau să o sfinţim în acest
an. Am început lucrările şi la
biserica nouă de la Valea
Adâncă, unde a fost turnată
temelia. Voi vedea ce putem
face şi pentru biserica de la
Corneşti, care a fost decoperta-
tă. Acolo trebuie continuate
lucrările ca să nu se deterioreze
şi mai tare.

Rep.: Cimitirul nou, de la
Valea Adâncă, e gata, poate fi
dat în folosinţă?

D.N.: Am amenajat locul, l-
am împrejmuit, am adus toate
utilităţile acolo, dar ar mai tre-
bui o capelă ceva, o casă mor-
tuară, să vedem…

Rep.: La Dancaş când
asfaltaţi?

D.N.: Acolo sunt prevăzute
două proiecte: unul pe măsura
7.2, de la şoseaua de centură
până la intersecţia de la biserică.
De acolo vom merge pe un alt
proiect, pe acordul cadru de la
primărie, dar încă nu mi-au venit
banii. În primăvară îl vom face.
Mai avem de asfaltat şi drumul
care face legătura dintre satele
Uricani şi Găureni, strada
Bazinelor şi strada Nicolae
Labiş, care pleacă de la
Antibiotice, se duce la Coral şi
iese la Metrou, mai e strada
Bisericii de la Corneşti care tre-
buia să fie gata, dar ne-a prins
vremea asta nefavorabilă. Ar mai
fi circa 12 km de drum de
exploataţie agricolă, care se pie-
truieşte, de fapt se pregăteşte
pentru asfaltare. E drumul care
pleacă de deasupra Găurenilor,
se duce pe lângă pădure, coboară
în sat Uricani şi mai avem două
porţiuni: una de la Voroveşti care
pleacă spre drumul judeţean şi
una care porneşte de la Liliac şi

se opreşte în Proselnici. 
Rep.: Trotuare nu faceţi?
D.N.: Ba da. Am lucrat la un

proiect de trotuar de la sensul
giratoriu de la Valea Ursului şi
până la Iaşi şi încă un trotuar de
la Ciurbeşti – Horpaz, până la
drumul judeţean. Totul depinde
de câţi bani avem. Să vedem ce
bani ne rămân din 2016, din
fondul de rulment.

Dialogul surzilor cu
Primăria Iaşului

Rep.: Cu strada Pepinierei,
din Valea Adâncă, cum a
rămas? V-a cedat Iaşul tere-
nul necesar pentru lărgirea
drumului?

D.N.: I-am rugat pe cei de la
Primăria Iaşlui să-şi retragă gar-
dul un metru şi jumătate mai
încolo, ca să putem face strada,
dar au refuzat. Asta în condiţiile
în care Miroslava a cedat
Iaşului, pentru parcul dendrolo-
gic, nu mai puţin de 22,3 hecta-
re de teren. Dar nu ai cu cine
discuta. La fel am discutat şi cu
transportul public de călători să-
l gândim şi să-l facem la nivel
de zonă metropolitană. Nu am
făcut nimic…

Organisme fantomă 
pe bani mulţi

Rep.: Poate şi pentru că nu
există nici legislaţie coerentă
pentru zonele metropolitane.

D.N.: Ce să vorbim… la noi
zonă metropolitană înseamnă
un birou, cu câţiva oameni care
nu fac nimic acolo şi încasează
nişte salarii de te doare mintea.
Dar, asta e. Cred că o să ne
retragem din aceste structuri
care nu ne ajută la nimic.

Rep.: ARSACIS e o astfel
de structură?

D.N.: ARSACIS ne cere un
leu de persoană. În zona metro-
politană sunt în jur de 500.000
de oameni. Ei au patru angajaţi,
sau trei. Ce fac ei cu banii înca-
saţi? Unde sunt banii, că nu se
vede nimic?! 

„Mă aştept la o 
colaborare corectă cu
conducerea actuală a
Consiliului Judeţean”

Rep.: Acum, că adminis-
traţia judeţeană e la un alt
partid decât cel din care faceţi
parte dumneavoastră, cum
vedeţi colaborarea cu ei?

D.N.: Ne place sau nu, tre-
buie să colaborăm şi să comuni-
căm la nivel instituţional. Cu
preşedintele Maricel Popa m-
am mai întâlnit şi înainte de
aceste alegeri şi pot spune că e
un om cu care se poate discuta
raţional. Să ne amintim că ne-a
acordat tot sprijinul când am
pornit demersurile pentru înfiin-
ţarea parcului industrial de la
Brătuleni, încă de pe când era
secretar de stat la ministerul de
profil. Eu mă aştept să avem o
colaborare corectă. Oricum ar
fi, vom găsi rezolvare la toate
problemele care se vor ivi, aşa
cum ne-am descurcat şi până
acum.

Rep.: Mult succes în noul
an!

D.N.: Mulţumesc.
A consemnat 

Florin Antohi

„Oricum ar fi acest an, ne vom descurca!”
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• Interviu cu primarul comunei Miroslava, Dan Niţă

Despre anul 2016 şi ce a însemnat el pentru comunitatea din
Miroslava se pot spune multe. În primul rând, că a fost un an
electoral şi că primarul Dan Niţă a fost reconfirmat pe funcţia
de primar. La rândul lor, o bună parte dintre foştii consilieri
locali au revenit pe funcţie, alţii au plecat pentru că nu au mai
candidat, fiind la o vârstă suficient de înaintată pentru a mai
face loc şi altora, cum e cazul domnilor Mihai Tanana, Ilie
Vasile şi Ilie Costin. Au apărut însă şi consilieri noi: Mihai
Timofte, Laura Velescu, Gabriel Bucătaru, Gabriel Lazăr,
Adriana Şoroagă, Gheorghe Olaru şi Maria Ciobanu. După
cum au ieşit sorţii la vot, este clar că majoritatea în consiliul
local este liberală, din acelaşi partid cu primarul. Din punct de
vedere administrativ, pentru Primăria Miroslava anul 2016 a
fost unul mult mai bun decât precedentul, pentru că a reuşit să
finalizeze cam tot din ce şi-a propus: asfaltări de drumuri,
aducţiuni de apă, extinderi la reţeaua de canalizare şi cam tot
ce trebuie pentru un trai civilizat. Cu toate acestea, alegerile
parlamentare din decembrie au dat peste cap previziunile opti-
miste ale primarului Dan Niţă, demonstrând încă o dată că de
multe ori socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg.
Administraţia unei comunităţi e una, simpatiile politice ale
oamenilor sunt altă Mărie, cu altă pălărie. Cu ce gânduri se
îndreaptă noua administraţie a comunei Miroslava, la acest
debut de an 2017, urmează să aflăm de la primarul Dan Niţă,
care a avut amabilitatea de a ne acorda acest interviu.
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Ca şi anul trecut, înainte de ela-
borarea proiectului de buget pentru
anul viitor, primarul comunei
Miroslava, Dan Niţă, a organizat o
serie de întâlniri cu locuitorii, pentru
a se informa asupra aşteptărilor pe
care le au oamenii din partea autori-
tăţilor locale. Chiar dacă aceste
întâlniri au avut loc într-o perioadă
care a coincis cu campania electora-
lă de la parlamentare, tematica abor-
dată a fost, previzibil, una pragmati-
că şi mai puţin politică, subiectele
vizând probleme locale.

Asfaltări, aducţiuni de apă 
şi posibile reparaţii 
la biserica din Corneşti 

Seria de întâlniri a debutat la
Corneşti, în şcoala din localitate, în
prezenţa unui număr nu foarte mare
de participanţi, dar foarte vocali.
Aşadar, ce-i preocupă pe locuitorii
din Corneşti? 

În primul rând eliberarea titluri-
lor de proprietate – poveste veche –
pentru locurile de casă în care mulţi
îşi duc traiul de foarte mulţi ani, dar
nu au acte pe ele. Apoi strada care
duce spre biserică şi cimitir – oame-
nii locului o vor asfaltată. La fel şi
strada din Dealul Popii. Fiind
cuprinsă într-un proiect separat, pri-
marul a dat asigurări că strada bise-
ricii va fi asfaltată în 2017, imediat
ce se va obţine finanţarea şi vremea
o va permite. 

De asemenea, oamenii au vrut să
ştie ce se va întâmpla cu biserica din
Corneşti, monument istoric, a cărei
turlă stă să se dărâme. Fiind vorba
de o lucrare importantă şi costisitoa-
re, autoritatea locală a confirmat că
doar din banii strânşi de la oameni
aceste reparaţii nu se vor încheia
prea curând. Pe de altă parte, însă,
Primăria Miroslava a avut cheltuieli
foarte mari cu bisericile din Valea
Ursului, Dancaş, Balciu şi Găureni.

Solicitări de extindere a reţelei
de gaz metan

Extinderea reţelei de apă potabilă
pe strada Câmpiei, dar şi a reţelei de
gaz metan în tot satul a fost un alt
subiect intens discutat la întâlnire.
Dacă în ce priveşte apa, investiţia nu

ar presupune un efort foarte mare,
cu gazul metan lucrurile nu stau la
fel de simplu. Fiind vorba de un
operator privat, acesta îşi calculează
investiţiile în funcţie de numărul
potenţial de consumatori şi dacă nu
iese pe plus acesta nu mai vine.
Pentru a-l convinge, Primăria
Miroslava a discutat o posibilă cola-
borare cu Gazmir, potrivit căreia
autoritatea locală să preia săpăturile,
iar furnizorul de gaz să facă restul.
Oricum, Primăria Miroslava este
interesată să aducă gazul metan
până în Proselnici şi să înlocuiască
centrala termică de la şcoală cu una
pe gaz, mai economică. „Tot ce vă
rog eu e să aveţi răbdare. Uşor-uşor
le vom face pe toate” a dat asigurări
primarul Dan Niţă. 

Cu vaca-n drum 
şi păşunea neplătită

O discuţie aprinsă a avut loc şi pe
tema vacilor lăsate să circule libere
pe drumul public, existând pericolul
producerii de accidente rutiere, la
ieşirea acestora de pe imaş. Pe de
altă parte, însă, alte persoane au
solicitat… păşune. „Tot ce pot să vă
spun e că aducerea vitelor de la imaş
nu cade în sarcina Primăriei. Fiecare
trebuie să aibă grijă de animalul lui
şi răspunde personal de un eventual
accident, dacă acesta are loc. În altă
ordine de idei, aş vrea să vă spun că
la nivelul întregii comune
Miroslava, doar patru persoane au
plătit taxă de păşunat pentru anul
2016. Ceea ce nu e în regulă!”, a
remarcat primarul Dan Niţă.  

Branşamente la apă, 
intens disputate în Proselnici

La Proselnici, întâlnirea cu cetă-
ţenii s-a ţinut la şcoala veche iar la
aceasta, ca şi la Corneşti, a fost pre-
zent şi consilierul local Radu Lupu.
Fiind scandal mare pe tema branşa-
mentelor la reţeaua de apă potabilă,
unii fiind racordaţi, alţii nu, Radu
Lupu a făcut o listă cu gospodăriile
care nu şi-au făcut branşamentele
repective, urmând ca şi la acestea să
se găsească o soluţie. Alte probleme
semnalate: becurile arse de pe nişte
stâlpi de iluminat public, moderni-
zări pe străzile Conacului, Islaz şi

Belcea. Ca şi la Corneşti, nu au lip-
sit solicitările de extindere a reţelei
de gaz metan, iar primarul a dat asi-
gurări că acest lucru este luat în cal-
cul pentru anul 2017. Prima clădire
racordată la reţeaua de gaz va fi
şcoala din Proselnici, apoi clădirile
din zona bisericii, după care se va
merge şi pe străzile lăturalnice. 

A mai fost, de asemenea, o solici-
tare de extindere a reţelei de ilumi-
nat public pe strada Pădurii, spre un
fundac în care au început să se con-
struiască nişte case. Solicitarea a
fost notată şi urmează a i se da curs.

Şcoală nouă în Voroveşti

Pe parcursul anului trecut, în
Voroveşti s-au făcut cele mai multe
asfaltări din comună, lucru remarcat
şi de cetăţenii veniţi la întâlnirea cu
primarul Dan Niţă, care au profitat
de ocazie pentru a cere şi rigolele
aferente. Fireşte, aceste rigole vor fi
rezolvate şi ele – a dat asigurări pri-
marul – cel mai probabil în cursul
anului 2017. 

Întâlnirea din Voroveşti a avut
loc la şcoala nouă din localitate,
într-o sală de clasă. Spre bucuria
oamenilor din zonă, această nouă
unitate de învăţământ va fi dată în
folosinţă începând cu 2017, cel mai
probabil aici urmând să înveţe elevi
din clasele primare. Dintre proble-
mele aduse în discuţie de localnici,
consemnăm: intrarea în legalitate cu
casele care nu au autorizaţie de con-
struire, amenajarea unui parc de
joacă pentru copii, înfiinţarea unei
staţii de autobuz/microbuz la inter-
secţia dintre str. Serelor cu str.
Focşoaia, montarea unor camere de
luat vedere pentru siguranţă publică,
racordarea la reţeaua de gaz metan
şi multe altele. 

Răspunzând la solicitări, prima-
rul Dan Niţă şi-a notat ce era de
notat, fără a uita să reamintească
populaţiei că primăria a mai amena-
jat o staţie de autobuz pe care au dis-
trus-o tot nişte locuitori ai satului.
Pe de altă parte, a anunţat că
Primăria Miroslava a montat deja în
toată comuna circa 4.000 camere de
luat vederi, deci persoanele care au
tentaţia de a încălca legea au şanse
maxime de a fi depistate în timp
record. 

O problemă socială mai aparte în
localitate o constituie şi
Constantinescu Toader, rezident
aflat într-o situaţie materială preca-
ră, bolnav şi în imposibilitatea de a
se ajuta singur. Cazul lui a fost dis-
cutat la întânire şi va fi adus la
cunoştinţa compartimentului de
asistenţă socială, care va lua măsuri-
le aferente. 

Haznaua din Voroveşti 
va fi asanată

Vechea problemă a locuitorilor
din Voroveşti, care dă mare bătaie
de cap şi autorităţilor locale, rămâne
cişmeaua din vale. Locul a rămas în
continuare insalubru, dar Primăria
intenţionează să-l dreneze şi să facă
aici un parc de agrement. Oricum,

aşa nu va mai rămâne mult timp,
pentru că mizeria adunată de pe
urma căruţelor care trag acolo e
mare. Altă amenajare importantă pe
care o va face administraţia locală e
perdeaua forestieră de după dealul
din Voroveşti. 

La întâlnirea cu locuitorii din
Voroveşti a mai fost prezent şi vice-
primarul Vasile Bulbaşa.

Drumul SAPARD din Brătuleni 
va fi refăcut integral, 
pentru trafic greu

Ca şi în celelalte localităţi, cetă-
ţenii din Brătuleni vor să fie racor-
daţi şi la o reţea de gaz metan.
Altminteri, pretenţiile pe care le au
de la administraţia publică locală
sunt cele cotidiene. Să le enumerăm:

• Refacerea drumului SAPARD
şi amenajarea unei bariere peste
calea ferată. Drumul de acolo va fi
refăcut integral şi calibrat pentru
preluarea traficului greu – a declarat
primarul – dar, în ce priveşte barie-
ra, costurile sunt mult prea mari,
deci nu se va face pe banii primăriei;

• Canalizarea – va fi rezolvată
prin POS Mediu, până în 2020; 

• Câinii comunitari vor fi adunaţi
de pe străzi şi duşi la padocul din
Balciu;

• Au mai rămas doar câteva uliţe
de asfaltat şi str. Ponoare. Se vor
pune şi rigole;

• Diverse persoane aruncă deş-
euri inerte, betoane şi tot felul de
lucruri în Pârâul Recea. Unii dintre
ei sunt atât de indiferenţi la eventua-
le măsuri administrative, că unele
dintre lucrurile aruncate în gârlă
sunt inscripţionate cu numele lor;

• În strada Ponoare nu poate intra
maşina de gunoi. Cel mai probabil,
pentru rezolvarea situaţiei, la capă-

tul străzii va fi amplasat un contai-
ner mare;

• Pe str. Bahlui terasamentul este
înalt şi din această cauză apa pluvia-
lă se adună în curţile oamenilor.
Explicaţia e simplă: lucrările de pe
str. Bahlui încă nu au fost finalizate.
Când vor fi gata şi rigolele, această
problemă va dispărea de la sine;

• Amenajarea versanţilor pentru
ghidarea pluvială a apelor e o lucra-
re care depăşeşte cu mult posibilită-
ţile Primăriei Miroslava. Nu se
poate rezolva decât prin fonduri
guvernamentale;

• Va fi amenajat un sens giratoriu
dinspre Centură, spre drumul privat
care face legătura cu drumul
SAPARD, din spate la Metrou;

• La Parcul Industrial nu va fi
industrie poluantă şi nici în altă
localitate din componenţa UAT
Miroslava;

• Microbuzul şcolar ajunge cu
întârziere la Brătuleni şi copiii de
aici ajung la ore în jur de 8:30.
Problema a fost notată şi va fi adusă
la cunoştinţa conducerii Şcolii
Gimnaziale „col. Constantin
Langa”, în administrarea căreia se
află microbuzele şcolare. „Noi am
pus la dispoziţia unităţilor de învăţă-
mânt patru microbuze şcolare. Mai
mult nu putem face. Dar, dacă doriţi,
putem organiza o întâlnire cu direc-
torii şcolilor, ca să lămurim direct
toate aceste aspecte”, a declarat pri-
marul Dan Niţă.  

La întâlnirea cu locuitorii din
Brătuleni a mai fost prezent şi con-
silierul local Iftimie Gheorghiţă.

Va fi canalizare în Valea Adâncă

Valea Adâncă este comunitatea
cu cea mai mare rată de creştere
demografică din comuna Miroslava.

Discuţii preliminare elaborării bugetului local

Primarul în dialog cu cetăţenii:
ce ar mai fi nevoie?
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Preluarea în evidenţă, microciparea 
şi   vaccinarea se pot face la cabinetul 
veterinar din Balciu

În luna februarie, când potrivit legii se va încheia
campania oficială de vaccinare antirabică, Primăria
comunei Miroslava va începe inventarierea tuturor
câinilor aflaţi în deţinerea persoanelor fizice şi juridi-
ce, în toate localităţile componente.

Această măsură administrativă a fost luată de auto-
rităţile locale, ca urmare a numeroaselor sesizări veni-
te din partea populaţiei, oameni atacaţi de câini comu-
nitari sau câini cu stăpân, dar care au fost lăsaţi dezle-
gaţi. „Ştim că va fi o acţiune dificilă, mai ales că
întâmpinăm dificultăţi din partea unor posesori care se
opun capturării acestor animale. Dar, cum legea este
foarte clară în această privinţă, trebuie să ne asigurăm
că aceşti câini lăsaţi liberi nu prezintă un pericol pen-
tru populaţie, că sunt vaccinaţi şi au carnet de sănăta-
te. Vom inventaria nu doar câinii din gospodăriile
oamenilor, ci şi câinii aciuaţi pe la firme. Dacă socie-
tatea respectivă deţine câini, atunci nu are decât să-i
păstreze în condiţiile impuse de lege”, a declarat
Corina Darabană, consilier pe probleme de mediu, în
cadrul compartimentului ecologic al Primăriei
Miroslava. 

Câinii neînregistraţi vor fi duşi 
la padocul din Balciu

Detalii asupra modului în care va decurge această
inventariere a câinilor din comună vor fi discutate
într-o şedinţă de Consiliu Local, când e posibil să fie
luată în calcul şi impunerea unei taxe pe câine.   

Oricum, în ce-i priveşte pe câinii cu stăpân, micro-
ciparea şi carnetul de sănătate sunt obligatorii. Pentru
fiecare câine depistat fără carnet de sănătate şi micro-
cip posesorul riscă să primească o amendă de 5.000
lei! „Iar personalul nostru de specialitate nu va ezita să
le aplice! Am încercat prin toate mijloacele să atenţio-
năm populaţia că legislaţia în ce priveşte câinii este
foarte strictă. Pentru a se pune în acord cu legea, toţi
posesorii de câni de pe raza comunei Miroslava sunt
rugaţi să contacteze medicul veterinar, la cabinetul
special amenajat din Balciu (lângă primăria veche),
unde este şi farmacia veterinară. Taxele pentru micro-
cipare şi eliberarea unui carnet de sănătate sunt modi-
ce”, avertizează Corina Darabană, consilier pe proble-

me de mediu în cadrul Primăriei Miroslava.
După încheierea inventarierii, orice câine care va fi

depistat în raza de acţiune a UAT Miroslava, fără
microcip, va fi considerat câine comunitar şi tratat ca
atare. Adică, va fi preluat de serviciul de hingherit,
predat la padocul special amenajat în Balciu, unde va
fi deparazitat şi sterilizat. Dacă în termen 14 zile ani-
malul nu este revendicat de nimeni şi nici adoptat,
acesta este eutanasiat (HG 1059/2013, art. 35). 

Ce trebuie ştiut despre înregistrarea 
şi microciparea câinilor cu stăpân

Câinii cu stăpân trebuiau microcipați și înregistrați
până la 1 ianuarie 2015 în Registrul de Evidență a
Câinilor cu Stăpân (RECS). Registrul de evidență a
câinilor cu stăpân este gestionat de Colegiul Medicilor
Veterinari.

În art. I pct.14 din Legea 258/2013, 
se stipulează că:

“(1) Proprietarii, deținătorii temporari ai câinilor,
persoane fizice și persoane juridice de drept public sau
de drept privat, adăposturile publice și ale asociațiilor
și fundațiilor pentru protecția animalelor care dau spre
revendicare și adopție câini au obligația să îi
înregistreze în Registrul de evidență a câinilor cu
stăpân.

(2) Unitățile medical-veterinare înregistrate, care
efectuează acțiunea de microcipare a câinilor, au
obligația de a comunica Registrului de evidență a câi-
nilor cu stăpân, în termen de 5 zile de la data implan-
tului, numărul de microcip.

(3) Numărul microcipului este trecut de medicii
veterinari, în mod obligatoriu, în carnetul de sănătate
al câinelui și în pașaportul câinelui, după caz, ambele
documente având serii și numere unice, conform nor-
melor stabilite de Autoritatea Națională Sanitar
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

(4) Registrul de evidență a câinilor cu stăpân este
gestionat de  Colegiul Medicilor Veterinari.

(5) Identificarea câinilor cu stăpân este obligatorie
și se suportă de aparținător. Cel mai probabil stăpânii
vor fi nevoiți să plătească peste 35 de lei pentru a-și
microcipa câinele.

Inventariere a câinilor din comună

Câinii fără microcip şi carnet
de sănătate vor fi consideraţi
câini comunitari! 

• Orarul de preluare a gunoiu-
lui menajer rămâne acelaşi

Constatând că pe vechiul orar
colectarea deşeurilor reciclabile
merge foarte prost şi nu justifică
cheltuiala, SC Edil Industry SRL –
operatorul de salubritate acreditat
oficial pentru comuna Miroslava –
a luat decizia ca începând din luna
ianuarie acest tip de deşeuri să fie
colectat de la populaţie în aceeaşi zi
în care se preia şi gunoiul menajer.
„Practic nu mai venim o dată la
două săptămâni să strângem deşeu-
rile reciclabile, ci în fiecare săptă-
mână. Tot ce le cerem însă benefi-

ciarilor e să nu amestece acest tip
de gunoi cu cel menajer, ci să-l
pună alături, într-un sac sau o cutie,
lângă pubelă. Iar oamenii noştri,
potrivit orarului prestabilit, îl iau de
acolo. Într-adevăr, s-ar părea că
această măsură a fost una bună,
pentru că volumul de deşeuri reci-
clabile adunat astfel a fost cu mult
mai mare decât anterior”, a precizat
un reprezentant al societăţii.

Deşeurile reciclabile pe care SC
Edil Industry SRL le preia astfel
sunt deşeuri din hârtie şi carton,
deşeuri din material plastic, PET-
uri şamd, dar şi deşeuri electrice şi
electrocasnice, gen baterii uzate,

becuri sau aparatură electrocasnică
stricată.

Graficul de preluare 
a gunoiului menajer 

• Luni – Valea Adâncă Nouă,
Corneşti;

• Marţi – Valea Adâncă Veche,
Valea Adâncă Nouă, Dancaş,
Miroslava Vale, Găureni;

•  Miercuri – Horpaz, Ciurbeşti,
Proselnici;

•  Joi – Miroslava şi Balciu;
• Vineri –    Uricani, Valea

Ursului, Voroveşti, Brătuleni, Parc
Industrial.

Cu toate acestea, la întâlnirea
cu primarul Dan Niţă nu a
venit multă lume. Discuţiile
au avut loc într-o sală de clasă
a grădiniţei din str. Şcolii, şi
au fost aprinse. Tematica
abordată: canalizarea, sau
mai precis lipsa ei, iluminatul
stradal din strada Şcolii, câi-
nii comunitari, ţiganii care
distrug parcul de joacă al
copiilor şi drumurile spre fos-
tul CAP. „Eu nu am de unde
şti dacă s-a ars sau nu un bec
de pe un stâlp de iluminat
public. Aşa că vă rog să daţi
telefon la primărie, când
întâlniţi o astfel de situaţie”, a
declarat primarul Dan Niţă,
remarcând că oamenii încă
mai fac confuzii între atribu-
ţiile administraţiei publice
locale şi furnizorii de utilităţi.
Cert este că de întreţinerea şi
buna funcţionare a reţelelor
de apă sau alte utilităţi sunt
responsabili operatorii care-şi
desfăşoară activitatea în
zonă, nu primăria! Oricum,
iluminatul public se află pe
lista scurtă de priorităţi a
Primăriei Miroslava, care
intenţionează să înlocuiască
lămpile clasice cu lămpi noi,
pe LED, mult mai economice
ca şi consum, dar şi cu o
luminozitate mai bună.

În ce priveşte canalizarea,
locuitorii din Valea Adâncă
întrunesc toate condiţiile de
eligibilitate pentru ca Apa
Vital să-i cuprindă în proiec-
tul POS Mediu de extindere a
reţelei, până în 2020. Pe unde
va trece reţeaua urmează a fi
stabilit de proiectant. La
întâlnirea cu locuitorii din
Valea Adâncă au mai fost pre-
zenţi viceprimarul Vasile
Bulbaşa şi Alexandru Vieru,
consilier local.

Transportul în comun 
i-a disperat pe rezidenţii
din Valea Ursului

Dacă lucrurile merg aşa
cum şi-a propus administraţia
locală, Valea Ursului va fi
una dintre cele mai frumoase
zone din comună, amplasa-
mentele de aici pretându-se
extraordinar pentru locuinţe
rezidenţiale. Întâlnirea cu
rezidenţii din Valea Ursului s-
a ţinut în prăznicarul de la
biserică, altminteri un lăcaş
de cult relativ nou, în care s-
au investit ceva bani şi care
urmează a fi sfinţit în acest
an. 

S-ar părea că transportul în
comun este o problemă
importantă pentru locuitorii
de aici. Orarul nu este respec-
tat şi nici încărcătura. Satul
Valea Ursului a crescut
demografic foarte mult, dar
operatorii de transport nu ţin
cont de asta. Cunoscând foar-
te bine situaţia, Primăria
Miroslava a făcut o adresă
oficială la Consiliul Judeţean
şi a cerut o solicitare de tra-
seu nou, până la Voroveşti.
Răspunsul nu a venit nici
până acum. Pentru a preîn-
tâmpina situaţii în care elevii
din Valea Ursului ajung cu
mari întârzieri la şcolile din
Iaşi, primarul le-a cerut locui-
torilor să facă o listă cu acei
copii, urmând ca Primăria să
le pună la dispoziţie un
microbuz special. 

Alte probleme semnalate:
încurcături funciare, proasta
calitate a serviciilor E.on pe
reţeaua electrică, lipsa canali-
zării şi lipsa unui parc de
joacă pentru copii. 

Str. Plopilor 
va fi cedată Primăriei

Iată şi o veste bună! În
urma discuţiilor din prăzni-
car, un grup de locuitori din
str. Plopilor, care dă în str.
Albinelor au hotărât să pre-
dea Primăriei Miroslava
această cale de acces, care e
privată. Acest lucru va face
posibil ca pe aceste două
străzi - altminteri două căi de
acces înguste, de până în 6 m
lăţime - să se amenajeze sen-
suri unice.

„Tot ce pot să vă spun e că
anul acesta vom încerca să
finalizăm iluminatul public,
apoi ne vom ocupa de amena-
jarea satului Valea Ursului pe
un proiect urbanistic foarte
modern, cu amenajări de spa-
ţii verzi, copaci, flori şamd.
Veţi vedea, această zonă va fi
una foarte căutată de toată
lumea”, a declarat la finalul
întâlnirii primarul Dan Niţă.

Păşunatul, mai mult 
un moft, în Balciu

Având în vedere că la
Balciu s-a făcut cam tot ce se
putea face din punct de vede-
re al accesului la utilităţi,
locuitorii de aici sunt mulţu-
miţi. Motiv pentru care la
întâlnirea cu primarul nici nu
a venit multă lume. O preocu-
pare mai importantă a cetăţe-
nilor din Balciu pare a fi
accesul la păşune. „La o esti-
mare sumară, în Balciu ar mai
fi circa 70 de vaci, iar la nive-
lul întregii comune ar fi circa
270 vaci. Probabil că anul vii-
tor vor fi 40, în următorul şi
mai puţine. Nu ştiu câţi dintre
locuitorii comunei Miroslava
vor mai creşte vite ca să mai
vorbim de păşunat”, a remar-
cat primarul Dan Niţă. Acesta
a reamintit că deşi sunt solici-
tări de acces la păşune, deţi-
nătorii de animale uită să plă-
tească taxa de păşunat, ceea
ce nu e corect. 

Alt probleme semnalate:
transportul în comun deficitar
(a fost solicitată amenajarea
unei staţii de microbuz/auto-
buz la Voinescu), platforma
de compostare a gunoiului de
grajd şi padocul din Balciu
care urâţesc zona, câinii
comunitari, vacile care vin de
la izlaz pe drumul public,
extinderea reţelei de gaz
metan, pietruirea unui fundac
din str. Prunilor, la fam.
Hârtopeanu.

În altă ordine de idei,
oamenii sunt mulţumiţi că s-a
tras apă în str. Viilor şi str.
Prunilor, aşa cum s-a promis.
La întâlnire a fost prezentă şi
Alexandra Şoroagă, consilier
local. 

Deşeurile reciclabile vor fi preluate odată cu gunoiul menajer



6 Economic Mesagerul

Primind mai multe sesizări dinspre cetăţeni,
care şi-au manifestat îngrijorarea că plopii care
flanchează DJ 248A Iaşi – Miroslava – Voineşti s-
au putea rupe la un vânt mai puternic, existând ast-
fel riscul de accidente, Primăria Miroslava a obţi-
nut aprobările necesare de la Direcţia Judeţeană de
Drumuri şi a pornit la tunderea lor. 

„Este adevărat, aşa cum arată acum, ciuntiţi,
plopii de pe marginea drumului judeţean cam stri-
că peisajul. Dar nici nu-i puteam lăsa aşa cum erau.
Încă de anul trecut, am făcut un test şi am toaletat
aşa un plop din dreptul serei dintre Miroslava şi
Valea Ursului. În primăvară, din acel copac a dat
un coronament foarte frumos. La fel va fi şi cu res-
tul plopilor, pe care i-au curăţat acum”, a dat asi-
gurări viceprimarul Vasile Bulbaşa. 

Toaletare a plopilor
pe drumul judeţean

Din comoditate, sau din
neştiinţă, mulţi cetăţeni uită să
treacă pe la Registrul Agricol
pentru a-şi actualiza, la început
de an, datele privind efectivele
de animale, terenurile sau ane-
xele care au fost înstrăinate, ori
mijloacele de transport, iar
acest lucru nu doar că reprezin-
tă o încălcare a legii, dar poate
produce şi mari încurcături în
evidenţele oficiale. Potrivit
legii, orice astfel de modificare
în patrimoniul unei gospodării
trebuie declarată în termen de
30 de zile la Registrul Agricol,
altfel titularul va fi sancţionat
cu amendă contravenţională de
la 150 – 500 lei persoanele fizi-
ce şi între 300 – 1.500 lei per-
soanele juridice. Având în
vedere că sunt chiar persoane
care nu au trecut niciodată pe la
Registrul Agricol, Primăria
Miroslava îşi va intensifica
acţiunile de control şi va aplica
acele amenzi prevăzute de lege. 

Înscrierea datelor în
Registrul Agricol

* Conform OG nr. 28/2008
și Ordin nr. 1998/2010

Registrul Agricol constituie
documentul oficial de evidență
primară în care se înscriu date
cu privire la gospodăriile
populației și la societățile
/asociațiile agricole precum și
la orice alte persoane fizice
și/sau juridice, care au teren în
proprietate/folosință și/sau ani-
male, mijloace de transport cu
tracțiune animală/mecanică și
orice instalație pentru
agricultură și silvicultură.

Perioadele la care
persoanele fizice și juridice au
obligația să declare datele pen-
tru înscrierea în registrul agri-
col sunt următoarele:

• 5 ianuarie – 1 martie pen-
tru datele anuale privind mem-
brii gospodăriei, terenul aflat în
proprietate și cel pe care îl
utilizează, clădirile cu

destinația de locuință,
construcțiile anexe, mijloacele
de transport cu tracțiune
animală și mecanică, mașinile,
utilajele și instalațiile pentru
agricultură și silvicultură, efec-
tivele de animale existente în
gospodărie/unitatea cu perso-
nalitate juridică la începutul
fiecărui an, precum și modifi-
cările survenite în cursul anului
precedent în efectivele de
animale pe care le dețin, ca
urmare a vânzării –cumpărării
a produselor obținute, a morții
sau sacrificării animalelor ori a
altor intrări – ieșiri;

• 1 – 31 mai pentru datele
privind modul de folosință a
terenului, suprafeţele cultivate,
numărul pomilor în anul agri-
col respectiv;

NOTĂ: Persoanele fizice şi
juridice au obligaţia să declare
date pentru a fi înscrise în
registrul agricol şi în afara
acestor intervale de timp în
cazul în care au intervenit
modificări în proprietate în ter-
men de 30 de zile de la apariţia
modificării!

Centralizarea datelor pe
comuna Miroslava se va face în
următoarele perioade:

• până la 1 martie, pentru
datele privind evoluţia efecti-
velor de animale pe întregul an
precedent;

• până  la 31 mai, pentru

datele privind construcţiile noi
(clădiri cu destinaţia de locuin-
ţă şi construcţiile-anexă), mij-
loace de transport, utilajele şi
instalaţiile pentru agricultură şi
silvicultură;

• până la 30 iunie, pentru
datele privind modul de folo-
sinţă a terenului, suprafeţele
cultivate şi numărul pomilor
pentru anul agricol respectiv.

Sancţiuni 
şi contravenţii

Constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la
100 la 500 lei, în cazul persoa-
nelor fizice, respectiv cu amen-
dă de la 300 la 1.500 lei, în
cazul persoanelor juridice: 

a) refuzul de a prezenta pri-
marului, prefectului sau per-
soanelor împuternicite de ace-
ştia documentele şi evidenţele
necesare în vederea verificării
realităţii datelor; 

b) nedeclararea, la
termenele stabilite și în forma
solicitată, a datelor care fac
obiectul registrului agricol.

Procedura înscrierii
datelor în Registrul
Agricol pentru
persoanele fizice

• declarație dată pe propria

răspundere de capul gospodă-
riei sau, în lipsa acestuia, de un
alt membru major al gospodă-
riei, care dispune de capacitate
deplină de exercițiu;

• prin vizitarea persoanelor
fizice de către persoanele
împuternicite cu completarea
Registrului Agricol;

• la Primărie, în cazul în
care un reprezentant major al
persoanei fizice se prezintă din
proprie inițiativă sau pentru
rezolvarea altor probleme; 

• pe baza declaraţiei trimise
prin poştă, cu confirmare de
primire, pe cheltuiala persoanei
care are obligaţia de a fi înre-
gistrată în Registrul Agricol; 

• pe baza unei procuri nota-
riale date de capul gospodăriei;

• prin invitarea la Primărie a
persoanelor fizice care au obli-
gaţia să efectueze declaraţiile
pentru înscrierea datelor în
Registrul agricol;

Înscrierea în Registrul
Agricol a datelor 
privind clădirile şi
terenurile 

Înscrierea în Registrul
Agricol a datelor titularului pri-
vind dreptul de proprietate
asupra clădirilor pe care le
deține precum și schimbarea
categoriei de folosință se poate
face numai pe bază de
documente anexate la
declarația făcută sub semnătura
capului de gospodărie sau în
lipsa acestuia a unui membru
major al gospodăriei, sub
sancțiunea nulității. În cazul în
care nu există documente, înre-
gistrarea în Registrul Agricol a
datelor privind clădirile și tere-
nurile a titularului dreptului de
proprietate asupra acestora,
precum și a schimbării
categoriei de folosință se poate
face pe baza declarației date
sub semnătura capului gospo-
dăriei sau în lipsa acestuia de

un alt membru major al
gospodăriei, sub sancțiunea
nulității. 

Aceste declarații pot fi date
potrivit opțiunii persoanei fizi-
ce obligate să declare în
Registrul Agricol, după cum
urmează:

a) în fața secretarului
localității ; 

b) în fața notarului public;
c) la misiunile diplomatice

și oficiile consulare ale
României.

În cazul indiviziunii, oricare
dintre coindivizări poate da
declaraţia.

Procedura înscrierii
datelor în Registrul
Agricol pentru 
persoanele juridice

Datele se înscriu în
Registrul Agricol pe baza
declarațiilor date de
reprezentantul legal al unității
respective, însoțite de docu-
mente. 

Pentru terenurile din fondul
forestier național, astfel cum
este definit la art. 1 alin. 2 și
art. 3 alin. 1 din Legea 46
/2008 cu modificările și com-
pletările ulterioare, care sunt
administrate prin ocoale silvice
autorizate sau pentru care s-au
încheiat contracte de prestări
de servicii silvice cu ocoale sil-
vice autorizate, după caz, date-
le se înscriu în Registrul
Agricol pe baza declarațiilor
conducătorilor ocoalelor silvi-
ce care administrează terenuri-
le forestiere situate în raza
administrativ - teritorială a
localității. Pentru celelalte
terenuri cu destinație
forestieră, declarația se face de
către titularul dreptului de pro-
prietate ori de împuternicitul
acestuia. 

Persoanele fizice autorizate
– P.F.A , Întreprinderile
individuale și Întreprinderile

familiale au obligația ca la
înscrierea în Registrul Agricol
să prezinte Certificatul de
Înregistrare care conține Codul
Unic de Înregistrare. 

Pentru înscrierea în
Registrul Agricol persoana fizi-
că autorizată sau întreprinzăto-
rul persoană fizică titular al
întreprinderii individuale
declară denumirea formei de
organizare și Codul Unic de
Înregistrare, precum și numele,
prenumele, codul numeric
personal și adresa domiciliului
său. 

Înregistrarea familiilor
de albine

Înregistrarea familiilor de
albine se face în Registrul
Agricol deschis pentru
localitatea unde proprietarul
deține vatra de stupină perma-
nentă. Proprietarul stupilor are
obligația de a depune și
înregistra la Primărie o
declarație cu privire la perioada
în care se desfășoară stupăritul
pastoral.

NOTĂ: 
• acte de proprietate:
- contract de vânzare / cum-

părare;
- contract de donaţie;
- contract de partaj voluntar;
- sentinţă civilă definitivă şi

irevocabilă;
- certificat de moştenitor

ş.a;
• acte de folosinţă: 
- contract de arendare;
- contract de concesiune;
- contract de închiriere; 
- contract de comodat ş.a.
Persoanele fizice şi juridice

sunt obligate să declare în ter-
menele indicate mai sus, date
corecte și complete în vederea
înregistrării în Registrul
Agricol!

Actualizări obligatorii la Registrul Agricol

Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie
de compartimentul financiar al Primăriei
comunei Miroslava, taxele şi impozitele
locale pentru anul 2017 nu au suferit
modificări faţă de anul 2016. 

Reamintim că la calculul impozitului
pe clădiri există 3 metode de impozitare:
pentru clădiri rezidențiale, clădiri
nerezidențiale și mixte, atât la persoane
fizice cât și cele juridice. 

1. Clădirile rezidențiale sunt clădirile a
căror destinaţie este cea de locuinţă. 

2. Clădirile nerezidențiale sunt cele în
care se desfășoară o activitate economică. 

3. Clădirile mixte sunt acele clădiri ale
căror spaţii sunt folosite atât pentru

locuit, cât pentru activități economice. În
cazul acesta fiecare spaţiu se impozitează
diferit.

Reduceri la plata impozitelor, 
până la data de 31 martie

În sensul celor prezentate mai sus,
contribuabilul trebuie să depună declara-
ţii fiscale cu suprafeţele folosite în scop
rezidenţial, nerezidenţial sau mixt. Aceste
declaraţii se depun la ghişeul nr. 3 până la
data de 31.03.2017. 

Pentru plata integrală a impozitelor
până la data de 31.03.2017 se acordă o
bonificaţie de 10 %, doar în cazul persoa-
nelor fizice. 

La persoanele juridice nu se acordă
bonificaţie.

Taxele şi impozitele
se pot achita on-line

Plăţile se pot efectua la sediul
Primăriei comunei Miroslava - ghişeul nr.
3, atât în numerar cât şi cu cardul prin
POS, prin transfer bancar (ordin de plată,

alte modalităţi etc.). Foarte important!
Aceste plăţi se pot face şi on-line, prin
www.ghişeul.ro în cazul persoanelor fizi-
ce.

Pentru a obţine datele de acces (utili-
zator şi parolă) trebuie să completaţi o
cerere tip, care se descarcă de pe
www.primariamiroslava.ro/formulare -
tipizate accesând ramura departament
contabilitate. Cererea se va transmite prin
email la adresa contabilitate@primaria-
miroslava.ro sau se va depune la registra-
tura Primăriei comunei Miroslava (ghi-
şeul nr. 1).

Datele de acces vor fi comunicate la
sediul Primăriei comunei Mirosla-va -
birou contabilitate, sau prin adresa de e-
mail comunicată de solicitant.

După obţinerea datelor de acces (utili-
zator şi parolă), contribuabilii vor accesa
www.ghiseul.ro şi  vor completa rubrica
“Plata cu autentificare”, unde vor putea
vizualiza/achita debitele datorate. 

Contul de acces se poate crea şi direct
pe pagina www.ghiseul.ro accesând lin-
kul „Creare cont”, urmând paşii indicaţi.

Taxele şi impozitele locale au rămas aceleaşi
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• Până în primăvară, căile de acces şi racordul la
utilităţi vor fi asigurate de autorităţile locale, pentru
ca investitorii să-şi poată începe organizările de şan-
tier

În doar trei luni de la deschiderea oficială, Parcul
Industrial Miroslava a concesionat circa 120.000 mp
către 12 agenţi economici, cu profiluri de activitate din-
tre cele mai diverse, adică aproximativ o treime din
suprafaţa disponibilă. „E un început de bun augur pen-
tru noi, mai ales că între timp şi-au manifestat interesul
de a-şi muta producţia aici mai mulţi operatori econo-
mici importanţi. Am început o colaborare foarte inte-
reasntă şi cu Camera de Comerţ Româno – Germană.
Existând premisa creării unui număr important de locuri
de muncă – ceea ce ar constitui şi o benefică sursă de
venit la bugetul local – Primăria Miroslava şi-a propus
să termine de amenajat căile de acces şi racordul la uti-
lităţi din interiorul Parcului cât mai repede, astfel ca
până în luna aprilie să-şi poate face fiecare organizarea
de şantier. Între timp, noi vom trimite oferte peste tot şi,
cel mai probabil, vom mai face o licitaţie în luna februa-
rie, pentru concesionarea de noi spaţii”, a declarat
Simona Gogan, reprezentant al administraţiei Parcului
Industrial Miroslava.

Printre agenţii economici care pot fi întâlniţi în
Parcul Industrial Miroslava se numără:

• Misavan - conducerea societăţii a hotărât să-şi mute
depozitul din centrul comunei pe acest nou amplasa-

ment. Investiţia pe care şi-au propus-o aici este de circa
500.000 euro;

• Electra – firmă cu 300 angajaţi, care derulează con-
tracte la export, pe sisteme electronice de siguranţă,
interfoane şamd;

• Deme – fabrică de macarale, din Oradea - investiţie
500.000 euro;

• Fitterman şi Look Ahead – investiţie 2 milioane
euro într-o fabrică de pampers şi tampoane (60 anga-
jaţi);

• Bronson – firmă de transport intern, atelier repara-
ţii şi service;

• Viarom – staţie de asfalt;
• Mira Expert – producţie medicamente, investiţie

500.000 euro;
• Fildas – depozit medicamente (lanţul de farmacii

Catena), investiţie 2 milioane euro (20 angajaţi);
• Mecon – bază de producţie, service (44 angajaţi).

Parcul Industrial Miroslava şi-a
deschis porţile

• Primăria Miroslava ia
în calcul înfiinţarea unor
centre pentru copii aflaţi în
situaţie de risc şi în alte sate 

După cum arătam şi în
ediţiile precedente ale publi-
caţiei noastre, cele două
Centre din Corneşti (Centrul
de Zi şi Centrul pentru Copii
aflaţi în situaţie de risc) şi-au
probat cu prisosinţă utilitatea.
Beneficiarii acestui program
– copii proveniţi din familii
cu o situaţie materială mai
dificilă – nu doar că nu mai
lipsesc de la cursuri, dar au şi
început să ia premii. Reţeta e
simplă. Copiii au parte de
nişte condiţii de învăţat foarte
bune (cum nu au acasă),
beneficiază de câte o masă
caldă pe zi şi suplimente ali-
mentare, au acces la calcula-
tor şi internet şi se bucură de
sprijinul unui personal califi-
cat la facerea temelor. Nu lip-
sesc vizitele periodice ale
unui medic de familie (dr.
Georgeta Lupaşcu), accesul
la mica bibliotecă din dotare,
paturile de dormit, dar nici
programele de socializare cu
prilejul unor evenimente pre-
cum Crăciunul, Paştele sau
Ziua Copilului.

Toate aceste aspecte au
fost discutate în Consiliul
Local, când au fost aprobate
şi Regulamentele Cadru pen-
tru cele două instituţii sociale.
Prilejul a fost exploatat din

plin de către primarul Dan
Niţă, care a propus legislati-
vului local extinderea proiec-
tului, pe mai multe sate.
„Succesul proiectului de la
Corneşti ne încurajează să ne
gândim la înfiinţarea unor
centre asemănătoare şi în res-
tul comunei. Ne-am gândit
deja la două locaţii. Un centru
pentru zona Miroslava-
Balciu, în Miroslava şi un
altul în Uricani, care să deser-
vească satele Voroveşti,
Brătuleni şi Uricani. La fel,
am putea încerca să facem un
astfel de centru şi în Valea
Adâncă”, a propus primarul
Dan Niţă.

Sugestiile primarului au
fost bine primite de consilierii
locali, care au votat unanim
regulamentele de funcţionare
pentru centrele din Corneşti,
deja funcţionale. 

Cui se adresează
Centrele din Corneşti?

Potrivit Regulamentului
Cadru aprobat de Consiliul
Local, Centrele din Corneşti
încearcă să prevină abando-
nul familial şi marginalizarea
unor copii din satele Dancaş,
Ciurbeşti, Corneşti şi
Proselnici. 

La Centrul de Zi sunt
beneficiari 20 de copii, din
clasele I – VIII, proveniţi din
familii numeroase, monopa-

rentale şi cu un nivel scăzut
de venituri, existând posibili-
tate mare de abandon şcolar
şi familial, copii provenind
din familii în care unul dintre
părinţi este în puşcărie, sau
plecat la muncă în străinătate,
sau copii proveniţi din familii
în care nici un membru nu
lucrează.

La Centrul de Îngrijire
pentru copii aflaţi în situaţie
de risc sunt beneficiari 30 de
copii, din clasele I – IV. Sunt
copii care provin din familii
cu cel puţin unul dintre
părinţi plecat la muncă în
străinătate şi au fost lăsaţi în

îngrijirea bunicilor sau a altor
membri din familia extinsă.
Se asemenea, beneficiază
copiii proveniţi din familii cu
probleme socio-economice
mari (părinţi fără venituri sau
cu venituri sub salariul minim

pe economie, cu nivel de trai
scăzut, incapabili să ofere
condiţiile de bază pentru
îngrijirea unui minor.

La selecţia copiilor benefi-
ciari ai celor două programe,
pentru ambele Centre, selec-

ţia e făcută de de asistenţii
SPAS Miroslava, în funcţie
de riscul cel mai crescut,
capacitatea centrului şi refe-
riri din partea instituţiilor de
profil.

Centrele pentru copii din Corneşti sunt
doar începutul!

• Elevi ai claselor a IX-a vor
efectua stagii de practică la
Selgros

Începând din luna ianuarie,
între Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu” şi SELGROS
Cash&Carry România se va deru-
la un contract de colaborare, în
sensul că elevii acestei unităţi de
învăţământ vor efectua stagii de
practică în acest lanţ de magazine.
Beneficiari ai acestui contract sunt
elevii claselor a IX-a, învăţământ
profesional de trei ani, urmând să
obţină calificarea „preparator pro-
duse din carne şi peşte”, nivel III
de calificare în industria alimenta-
ră.

Stagiul de practică este realizat

în conformitate cu standardul de
pregătire profesională şi curricula
stabilită prin Ordinul MEC nr.
4121/13.06.2016, ceea ce înseam-
nă că această calificare este una
recunoscută. Practicantul poate fi
remunerat în funcţie de perfor-
manţele realizate în timpul stagiu-
lui de practică, practicantul obli-
gându-se să respecte reguamentul
de ordine interioară al unităţii.

„Încercăm, prin această cola-
borare cu Selgros, să ne adaptăm
din mers la cerinţele pieţei muncii.
Colaborări asemănătoare urmează
să mai facem şi cu alte unităţi
comerciale sau de producţie”, a
declarat prof. Constantin Timu,
directorul liceului.

Calificări noi la Liceul Agricol
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Ştiinţa Miroslava şi CSM
Poli Iaşi s-au înteles asupra
transferului fundaşului Ionuş
Panţîru în Copou. Acesta a
fost vândut la CSM Poli Iaşi
în schimbul a 10.000 de euro,
la care se adaugă şi 10% dintr-
un viitor transfer către un alt
club din România sau străină-
tate. Contractul actualului
jucator al lui CSM Poli Iaşi se
va întinde pe durata a 5 ani,
semn că oficialii din Copou au
încredere în valoarea fundaşu-
lui şi, probabil, îi vor acorda
şanse de a-şi demonstra valoa-
rea începând cu partea a doua
a sezonului.

Preşedintele Daniel
Acatrinei s-a arătat mulţumit
de această afacere, menţio-
nând că în cadrul lotului mai
există jucători care ar putea
evolua în ligile superioare din
România: “Mă bucur că am
început anul 2017 cu un trans-
fer bun pentru cele trei părţi
implicate. Sunt convins că am
oferit echipei din Dealul
Copoului un jucător de mare
perspectivă, care se va ridica

la pretenţiile Ligii 1. Mai
avem în lot mulţi jucători
tineri şi talentati care pot face
pasul oricând spre ligile supe-
rioare ale fotbalului românesc.
Nu le rămâne decât să se pre-
găteasca la fel de bine şi să fie
mult mai ambiţioşi în retur
pentru a ne îndeplini obiecti-
vul.”

Ionuţ Panţîru şi-a luat la
revedere de la colegi, urându-
le mult succes în returul cam-
pionatului: “Încep prin a le

mulţumi colegilor, fără de
care nu aş fi ajuns aici, condu-
cerii foarte serioase, antreno-
rilor şi tuturor celor care mi-
au fost aproape şi m-au susţi-
nut! Mi-a facut plăcere să joc
pentru Ştiinţa Miroslava şi
sper ca în viitorul apropriat să
se transfere şi alţi colegi la
Poli Iaşi. Vă urez baftă în retu-
rul de campionat şi sper ca
această echipă să promoveze
în Liga a 2-a. Vă îmbrăţişez
pe toţi cu drag!”

Ionuţ Panţîru a devenit
jucătorul lui CSM Poli Iaşi

• Andrei Nemţanu şi Eduard
Sandu, cele mai interesante
noutăţi

La reunirea lotului de fotbal, progra-
mata pentru luni, 9 ianuarie, s-au pre-
zentat 29 de fotbalisti, Andrei Săriţanu
absentând motivat. Printre cele mai
sonore nume prezente în Sala
Polivalenta, exceptându-i pe jucătorii
legitimaţi la Ştiinţa, s-au numarat
Andrei Nemţanu (CSM Paşcani, SC
Bacău; şi Eduard Sandu. Radu Cozma,
reţinut în lot de Cristi Ungureanu după
trialul susţinut în Copou la finele anului
trecut, şi Narcis Dulgheriu au fost, de

asemenea, prezenţi la reunirea lotului.
Antrenamentul propriu-zis a fost

precedat de un discurs al preşedintelui
Daniel Acatrinei, care a vorbit despre
ceea ce se va întâmpla în urmatoarea
perioadă la echipă (vizita medicală,
cantonament, situaţia jucătorilor aflaţi
sub contract, samd), amintind şi
obiectivul trasat de conducere pentru
partea a doua a sezonului.

Apoi, le-a venit rândul antrenoru-
lui principal Cristi Ungureanu, secun-
dului Irinel Ionescu şi antrenorului de
portari Marius Dulcianu să vorbească
despre aşteptările pe care le au de la
echipă în retur.

În perioada de reacomodare la
efort, antrenorul Cristi Ungureanu şi-a
exprimat dorinţa de a vedea la lucru
(şi testa) cât mai mulţi jucători intere-
saţi să vină la Miroslava pentru a pune
umărul la obţinerea performanţei care
ne-a scăpat printre degete în ediţia
2014/2015, a Ligii a 3-a. Astfel, cei
interesaţi să susţină probe de joc au la
dispoziţie următoarele numere de tele-
fon:

- 0746 758 192 antrenor principal
Cristi Ungureanu

- 0753 765 435 antrenor secund
Irinel Ionescu

- 0774 430 148 antrenor de portari

Marius Dulcianu
Tot pe 9 ianuarie au fost stabilite

ultimele detalii cu privire la transferul
fundaşului Ionuţ Panţîru la CSM Poli
Iaşi. Ionuţ Panţîru se va alătura astfel
fotbaliştilor foarte buni pe care i-a
avut Ştiinţa în propria curte şi pe care
a reuşit să-i transfere/împrumute la
echipe din Liga 1 şi străinătate: Raul
Avram, Dănuţ Munteanu jr (FC
Botoşani), Bogdan Botezatu sau
Adrian Caragea (Liga 3, Turcia).

Într-o situaţie specială se regăseşte
atacantul Mădălin Crengăniş, care s-a
angajat de curând în Politie şi îi va
lipsi Ştiinţei în următoarele 3 luni –

perioada de acumulare + primele 3-4
etape din retur.

“Partie” spre promovarea in
Liga a 2-a!

Din cauza condiţiilor meteorologi-
ce, antrenamentele premergătoare
cantonamentului de iarnă se desfăşoa-
ră la Sala Sporturilor din Miroslava.

Odorheiu Secuiesc este locaţia
cantonamentului care va începe pe 1-
2 februarie. Acolo vom beneficia de
condiţii excelente de antrenament, de
la terenul sintetic până la viitorii
adversari din amicale.

29 jucători prezenţi la reunirea lotului

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

Având în vedere că în ulti-
ma perioadă poliţia rurală s-a
confruntat cu mai multe cazuri
de infracţiuni (înşelăciuni şi
furturi din locuinţe), vizate
fiind îndeosebi persoanele cu
vârstă înaintată, autorităţile
locale atrag atenţia cetăţenilor
asupra unor moduri de opera-
re utilizate mai des de infrac-
tori. Iată despre ce este vorba:

1. Mai întâi, bat la porţile
cetăţenilor sub diverse pretex-
te:

- sunt vânzători ambulanţi
şi oferă diverse bunuri spre
vânzare (pături, articole de
îmbrăcăminte etc.);

- sau achiziţionează, chipu-
rile, unele produse agro-ali-
mentare obţinute în gospodă-
ria proprie, în baza unor anun-
ţuri existente la poarta săteni-
lor (ex.: vânzare băuturi
alcoolice, lapte, brânzeturi
etc.);

- pretind că sunt reprezen-
tanţi ai unor instituţii publice
şi oferă, chipurile, diverse
informaţii, ajutoare pentru
bătrani;

- solicită schimbarea unei
bancnote de valoare mare în
bancnote cu valoare mai mică;

- alte poveşti menite a faci-
lita interacţiunea cu potenţiala

victimă şi comiterea infracţiu-
nii.

2. Observă mai apoi unde
îşi ţine banii victima – corp de
clădire, camera, locul în
cameră etc.);

3. Distrag atenţia victimei
şi, dacă reuşesc, sustrag în
acel moment banii. De obicei,
infractorii lucrează în grup –
în timp ce unul dintre ei discu-
tă cu victima, celalalt comite
furtul. În alte situaţii, victima
este rugată să aducă diverse
bunuri din curte sau casă, fur-
tul fiind săvârşit în acele
momente.

4. Dacă nu reuşesc să
comita furtul în acel moment,
hoţii se întorc pe timp de zi
sau de noapte, în încercarea de
a-şi finaliza acţiunea infrac-
ţională.

Ce trebuie să ştiţi?

Prezentăm câteva măsuri
eficiente care îi descurajează
pe aceşti infractori, dar care
pot conduce şi la identificarea
cât mai rapida a celor care
comit astfel de furturi. Aceste
reguli sunt destinate în special
celor care locuiesc în mediul

rural, dar nu numai.

- de obicei, aceşti infractori
sunt persoane străine de loca-
litatea dumneavoastră. De
cele mai multe ori ei acţionea-
ză pe raza mai multor judeţe,
altele decât cele unde locu-
iesc;

- nefiind indiferent şi dând
dovadă de vigilenţă vă prote-
jaţi în primul rând pe dumnea-
voastră, dar şi rudele, vecinii
şi mai ales persoanele în vâr-
stă.

Ce trebuie să faceţi?

- să fiţi atenţi la persoanele
străine de localitatea dumnea-
voastră, mai ales dacă obser-
vaţi că bat la porţile oamenilor
sub diverse motive;

- reţineţi semnalmentele
acestora, precum şi alte aspec-
te, cum ar fi: bunurile pe care
le vând sau autoturismul cu
care se deplasează;

- discutaţi permanent cu
rudele şi vecinii care sunt în
vârstă şi reamintiţi-le regulile
de siguranţă personală şi cui
trebuie să acorde accesul în
curte şi locuinţă;

- anunţaţi imediat autorită-
ţile locale (poliţia, primăria)
atunci când observaţi persoa-
ne/comportamente suspecte
sau când aflaţi de comiterea
unor infracţiuni.

Atenţie la escroci!


