
Au fost date în folosinţă semafoarele din centru
• Primăria Miroslava a
mai montat semafoare
la intersecţia AJC Ana
Maria cu DJ 248 Iaşi‐
Ciurea, în Valea
Adâncă Nouă şi la
intersecţia aceluiaşi
drum judeţean cu
strada principală din
Horpaz 

Începând de vineri, 24 mar‐
�e, semafoarele de la intersec‐
�ia principală din centrul
localită�ii Miroslava sunt func‐
�ionale. Ca să preîntâmpine in‐
cidente ru�ere nedorite, agen�i
ai poli�iei locale au dublat sema‐
foarele, dirijând traficul din
zonă. 

Montarea acestor sema‐
foare a fost făcută la suges�a lo‐
cuitorilor din zonă, profund

deranja�i de faptul că, deși tra‐
versează o localitate, autoturis‐
mele circulă pe acolo cu viteze
foarte mari, punând în pericol
atât pietonii, cât și elevii unită‐

�ilor de învă�ământ din imediata
vecinătate. 

„Inves��ia nu a fost cos�si‐
toare, dar a durat ceva �mp
până să o vedem func�ională.

Chiar dacă montajul în sine nu a
fost un lucru complicat, fiind
însă vorba de o lucrare la dru‐
mul jude�ean, a fost nevoie de
aprobările celor de la Drumuri
Jude�ene, care au venit greu.
Apoi ne‐a mai întârziat mult și
avizul poli�iei ru�ere, care a
cerut să completăm și marcajele
ru�ere din dreptul semafoare‐
lor”, a declarat Marius Deliu,
consilier în cadrul compar�‐
mentului inves��ii al Primăriei
Miroslava. Mar�i, 28 mar�e, au
fost date în folosin�ă și semafoa‐
rele noi din Valea Adâncă, iar se‐
mafoarele de la Horpaz, de la
intersec�ia cu drumul jude�ean
Iași – Ciurea vor fi inaugurate cel
mai probabil în aprilie.

Semaforizarea principalelor
intersec�ii din zonele intens cir‐
culate ale comunei Miroslava
reprezintă o prioritate a admi‐
nistra�iei locale. 
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Curăţenie de primăvară

Ușor-ușor, primăvara își intră pe
deplin în drepturi. Fiind cald afară,
o vreme numai bună pentru lucrul
în grădină, Primăria Miroslava a de-
marat un amplu program de reabi-
litare a spaţiilor verzi și a
mobilierului urban. 

Vor fi reamenajate tramele stra-
dale, se vor planta puieţi de arbuști
ornamentali, trandafiri și chiar
pomi fructiferi, vor fi refăcute par-
curile de joacă pentru copii. Pentru

aceasta Primăria Miroslava dispune
atât de personalul necesar, cât și de
materialul săditor necesar: 7.800
puieţi de arbori (de la Direcţia Sil-
vică Iași), 700 butași de trandafiri
(achiziţionaţi din Dedeman) și 250
puieţi de pomi fructiferi (de la Sta-
ţiunea de Cercetări Pomicole Miro-
slava).

La rândul lor, gospodarii au înce-
put să-și facă amenajările de sezon,
fiecare în propria ogradă, după po-

sibilităţi. Previzibil, acest lucru a
dus la o creștere foarte mare a masei
de vegetaţie uscată pe care oamenii
o scot în drum, în speranţa că restu-
rile de crengi și putregaiuri vegetale
vor fi preluate de remorca Primăriei
– așa cum s-a mai întâmplat și în
anii anteriori – pentru a fi depozi-
tate, spre compostare, la una dintre
platformele special amenajate, în
Balciu și Uricani.
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• Ambasadorul SUA
acreditat la Bucureş�,
Hans Klemm, este
aşteptat la JA Innova�on
Day, la Miroslava

După cum am prezentat și
într‐o edi�ia anterioară a publica‐
�iei noastre, Funda�ia World Vi‐
sion România încurajează
parteneriatele locale între școlile
cu profil agricol și întreprinzătorii
locali, indiferent că e vorba de
ferme mari sau mici. O asemenea
masă rotundă a avut loc în urmă
cu o lună la Sala de Consiliu a Pri‐
măriei Miroslava, iar la ea au par‐
�cipat, pe de o parte, elevi
premian�i ai Liceului „Mihail Ko‐
gălniceanu” din Miroslava îm‐
preună cu îndrumătorii lor. Pe de
altă parte, la întâlnirea cu elevii li‐
ceului din Miroslava au fost pre‐
zen�i agen�i economici precum
Kosarom, Avitop, Agricola Târgu
Frumos, Agralmixt, Agrocomplex,
Ferma apicolă Soleș�, Ferma
Zootehnică Gorban, Agricola 96
�igănași șamd. A fost o masă ro‐
tundă din care ambele păr�i au
aflat multe despre problemele și
preocupările antreprenoriatului
din produc�ia agricolă și zooteh‐
nică. 

Ciclul de manifestări dedicate

acestor schimburi de experien�ă
între elevi și antreprenori, patro‐
nat de World Vision, va con�nua
pe 5 aprilie, când va avea loc JA
Innova�on Day, la Miroslava. 

În principiu este vorba de or‐
ganizarea unei expozi�ii (cu vân‐
zare) cu produse specifice locului,
o sesiune de business pitch și
concursuri tema�ce, la care vor
par�cipa 50 – 70 elevi, grupa�i în
echipe mixte.

Deschiderea Târgului va avea
loc la ora 15:00, când este aștep‐
tată și prezen�a Excelen�ei Sale
Hans Klemm, ambasadorul SUA
la Bucureș�. Evenimentul mai cu‐
prinde și un tur al fermei didac‐
�ce.

Hans Klemm vizitează
liceul agricol

• Branşamentele fără sigiliul
Apa Vital vor fi considerate
clandes�ne

Persoanele care au beneficiat în anii 2016
și 2017 de branșamente la re�eaua de apă po‐
tabilă, realizate pe banii Primăriei Miroslava,

și au primit documentele necesare pentru a
încheia contractul de prestări servicii cu SC
Apa Vital SA, sunt rugate să se prezinte la se‐
diul societă�ii, din Copou, str. Mihai Costă‐
chescu nr. 6, ca să încheie respec�vul
contract. 

În caz contrar, branșamentele respec�vilor
beneficiari vor fi considerate clandes�ne,

lucru care va impune plata unei taxe supli‐
mentare de 1.800 lei, de intrare în legalitate.

În acest sens, angaja�ii furnizorului de apă
vor efectua în perioada imediat următoare o
verificare inopinantă a branșamentelor la re‐
�eaua de apă potabilă pentru a vedea dacă
sunt prevăzute cu sigiliul de la Apa Vital. 

Verificări inopinate la branșamentele de apă



Normative al Consiliului Local
Reunit în ședin�ă de lucru ordinară, pe data

de 28 februarie 2017, Consiliul Local Miroslava
a dezbătut, votat și aprobat următoarele nor‐
ma�ve locale:

• Hotărâre privind aprobarea Organigramei
și a Statului de func�ii la  nivelulul Unită�ii Admi‐
nistra�v‐Teritorială Comuna Miroslava, pentru
anul 2017;

• Hotărâre privind aprobarea Planului anual
de ocupare a func�iilor publice din aparatul de
specialitate al primarului comunei Miroslava
pentru anul 2017.

• Hotărâre pentru revocarea HCL Miroslava
nr.130/28.08.2014;

• Hotărâre privind însușirea de către Consiliul
Local Miroslava a Inventarului Domeniului Public
al Comunei Miroslava și a valorilor bunurilor din
inventar, conform listelor rezultate în contabili‐
tate, ca urmare  a inventarierii realizată la data
de la 31 decembrie 2016; 

• Hotărâre privind însușirea de către Consiliul
Local Miroslava a Inventarului Domeniului Privat
al Comunei Miroslava, jude�ul Iași și a valorilor
bunurilor din inventar, conform listelor rezultate
în contabilitate, ca urmare  a inventarierii reali‐
zată la data de la 31 decembrie 2016.

• Hotărâre privind încetarea contractului de
concesiune nr.10217/07.05.2014  încheiat între
Comuna Miroslava și domnul Dumitrașcu Daniel;

• Hotărâre privind încetarea contractului de
concesiune nr.23392/14.09.2015 încheiat între
Comuna Miroslava și domnul Chirilă Mihai Flo‐
rin;

• Hotărâre privind încetarea contractului de
concesiune nr.23356/14.09.2015 încheiat între
Comuna Miroslava și domnul Aioanei Vasile;

• Hotărâre privind încetarea  contractului de
concesiune nr.33144/17.12.2015 încheiat între
Comuna Miroslava și doamna Stănică Floren�na
Raluca;

• Hotărâre privind aprobarea Planului de Or‐
dine și Siguran�ă Publică a Comunei Miroslava
pentru anul 2017;

• Hotărâre privind acceptarea realizării de
către domnul Ni�ă Bogdan Vasile a inves��iei:
”Modernizare prin asfaltare și înfiin�are re�ea ca‐
nalizare pe un segment de 0,170 km din  drumul
De 2697 ‐ sat Valea Adâncă”;

• Hotărâre privind privind obliga�vitatea u�‐
lizatorilor Comunei Miroslava ‐ persoane fizice și
juridice, care nu de�in sta�ii de epurare avansată,
de a se racorda la sistemele publice de canalizare
existente sau nou‐înfiin�ate în comuna Miro‐
slava;

• Hotărâre privind propunerea de repar�zare
a profitului net al SC Servicii Publice Miroslava
SRL, în valoare de 25.000,61 lei aferent
exerci�iului financiar 2016;

• Hotărâre privind modificarea și completa‐
rea  Inventarului Domeniului Privat al comunei
Miroslava; 

• Proiect de hotărâre privind necesitatea
aprobării Studiului de solu�ie și a indicatorilor
tehnico – economici pentru obiec�vul de
inves��ie: “Deviere re�ele electrice impusă de lu‐
crări de construc�ii în T14, localitatea Brătuleni;

• Hotărâre pentru modificarea și completa‐
rea art.1 din HCL Miroslava nr.22/31.01.2017;

• Hotărâre pentru modificarea și completa‐
rea Anexelor nr.1 și nr.2 la HCL nr.8/31.01.2017
privind aprobarea Organigramei și a Statului de
func�ii ale SC Servicii Publice Miroslava SRL, pen‐
tru anul 2017;

• Hotărâre privind aprobarea cons�tuirii
dreptului de superficie și a dreptului de acces în
favoarea Fildas Trading SRL asupra terenului cu
număr cadastral 82197, proprietatea privată a
Comunei Miroslava;

• Hotărâre privind concesionarea spa�iului
din domeniul public al comunei, în suprafa�ă de
17,94 m.p. situat în imobil Școala Valea Adâncă,
pentru diverse ac�vită�i/prestare de servicii;

• Hotărâre privind aprobarea Regulamentu‐
lui Comunei Miroslava privind organizarea pășu‐
natului precum și exploatarea pajiș�lor și a
pășunilor de pe raza teritoriului administra�v al
comunei Miroslava, jude�ul Iași pentru anul 2017
(suplimentare).

• Hotărâre privind concesionarea prin licita�ie
publică deschisă,  a unui număr de 64 loturi teren
apar�inând domeniului privat al comunei Miro‐
slava, T74 conform PUG ex�ns sat Corneș�, pen‐
tru construire locuin�e �neri și specialiș� în
comuna Miroslava (suplimentare);

• Hotărâre privind încetarea contractului de
concesiune nr.18186/28.08.2013 încheiat între
Comuna Miroslava și doamna Frunză Irina (supli‐
mentare);

• Hotărâre privind aprobarea Planului Urba‐
nis�c Zonal‐beneficiari  Rotaru Andrei și Geno‐
veva Mariana, pentru terenul situat în extravilan
comuna Miroslava, tarlaua 45, P 2045/13  având
suprafa�a de 19.032 m.p. în vederea construirii
unei locuin�e, a unei microferme și a unei pen‐
siuni (suplimentare);

• Hotărâre privind aprobarea Planului Urba‐
nis�c Zonal‐beneficiari  Savin Geta Lăcrămioara,
Nicolau Antonius Eduard și Geanina, Onofrei
Leonard Dumitru și Ilenu�a �uca, pentru terenul

situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua 62,
P 1A, NC74356, 73055, 73949, 71980, 73058,
73059, 73060, 73061, 73062, 73064, 73066,
73067, 73069, 73070, având suprafa�a de 12393
mp în vederea construirii unei locuin�e cu regim
de înăl�ime P+E+M. (suplimentare);

• Hotărâre privind aprobarea Planului Urba‐
nis�c Zonal‐beneficiar Iosub Ionu�, pentru tere‐
nul situat în extravilan comuna Miroslava, tarlaua
70, P 1A, 1A, NC‐68711, 68710, având suprafa�a
de 1010 m.p. în vederea unei locuin�e cu regim
de înăl�ime D+P+E (M) (suplimentare);

• Hotărâre privind aprobarea Planului Urba‐
nis�c Zonal‐beneficiar Malcău Constan�n, pen‐
tru terenul situat în extravilan comuna Miroslava,
tarlaua 24, P 1P, NC‐81284, având suprafa�a de
950 mp în vederea unei locuin�e individuale (su‐
plimentare;

• Hotărâre privind aprobarea Planului Urba‐
nis�c Zonal‐beneficiar SC Loredana Sun Plus SRL,
pentru terenul situat în sat Uricani, comuna Mi‐
roslava, tarlaua 9, P 1V, 2DR, 3V, NC‐77240,
având suprafa�a de 18.926 mp în vederea con‐
struirii unui depozit materiale de construc�ii (su‐
plimentare);

• Hotărâre privind însușirea de către Consiliul
Local Miroslava a încetării, prin acordul păr�ilor,
a contractului de concesiune
nr.15481/09.07.2014, încheiat între UAT Comuna
Miroslava și domnul Pereș Adrian (suplimentare).

Convocat în ședin�ă de lucru extraordinară,
în ziua de 13 mar�e 2017, Consiliul Local Miro‐
slava a dezbătut, votat și aprobat următoarele
norma�ve locale: 

• Hotărâre privind aprobarea valorii totale a
obiec�vului de inves��ie prin PNDL: „Moderni‐
zare școala primară Proselnici”;

• Hotărâre privind aprobarea valorii totale a
obiec�vului de inves��ie prin PNDL: „Ex�ndere
și modernizare școala primară Ciurbeș�”;

Hotărâre privind aprobarea valorii totale a
obiec�vului de inves��ie prin PNDL: „Moderni‐
zare grădini�ă cu program normal Horpaz”.
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Campanie de depunere a cererilor
pentru subvenţii APIA

Agen�ia de Plă�i și Interven�ie pentru Agricultură lansează, începând
cu data de 1 mar�e, campania de depunere a cererilor unice de plată
pentru ob�inerea subven�iilor pe anul 2017. Campania de depunere a ce‐
rerilor se va finaliza la data de 15 mai a.c. Cel mai important document
de iden�ficare și eligibilitate a fermierilor este adeverin�a de la Registrul
Agricol, care poate fi ob�inută de la Biroul Unic al Primăriei Miroslava.
„Pentru a preveni aglomerarea la ghișeu, rugăm persoanele interesate să
ob�ină aceste adeverin�e să se prezinte cu două zile înaintea datei când
au fost programate la APIA”, a declarat Elena Enache, consilier în cadrul
compar�mentului Registru Agricol, al Primăriei Miroslava.

Date de la Starea
Civilă

În perioada 22 februarie – 21
mar�e 2017, la Oficiul de Stare
Civilă al Primăriei Miroslava, au
fost înregistrate următoarele:

Căsătorii
• Tudose Marius Vasile, cu

Ana Mărioara Peptu;
• Pin�lie Dan, cu Andra Da‐

niela Nistor. 
Primăria comunei Miroslava

le urează noilor familii „casă de
piatră”!

Nașteri (sau transcrieri copii
născu�i în străinătate, ai căror
părin�i au domiciliul stabil în co‐

muna Miroslava)
• Boghian Delia Ștefania (2

noiembrie 2016, Danemarca);
• Argint Lavinia (21 februarie

2017, Republica Moldova).

Decese
• Amihăesei Ioan (78 ani, Mi‐

roslava);
• Rusu Gheorghe (73 ani, Mi‐

roslava);
• Prundeanu Elena (86 ani,

Horpaz);
• Lupu Gheorghe (86 ani,

Valea Adâncă);
• Popa Aurica (67 ani, Brătu‐

leni).
Primăria comunei Miroslava

le adresează sincere condo‐
lean�e familiilor îndurerate!

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

ANUN	URI
SERVICII
• Caut bonă pentru copii școlari, în Miroslava. Dorim o persoană serioasă,
cu experien�ă și răbdare. Salarizare negociabilă! Permisul de conducere re‐
prezintă un avantaj. Telefon 0721.280.783.

AUTO‐MOTO
• Vând motoscuter Peugeot – com. Miroslava. Tel.: 0740‐684.520;
• Vând Dacia 1310 break, în stare de func�ionare. Tel.: 0760‐265.689.

IMOBILIARE
• Vând teren intravilan în sat Valea Ursului, 3 parcele x 1.000 mp. Pre� 10
euro/mp. Negociabil. Tel.: 0755‐517.680; 0754‐79.22.85;
• Vând teren intravilan în sat Dancaș, 550 mp, 20 euro/mp. Tel.:
0755‐517.680; 0754‐79.22.85;
• Arendez 10.500 mp teren – fânea�ă, în Valea Ursului (lângă biserică). Te‐
lefon 0745‐914.122.
• Vând lot de teren, 527 mp, Valea Ursului, intravilan. Telefon 0746‐828.420

LOCURI DE MUNCĂ
• Primăria Miroslava angajează tehnician sau asistent veterinar, pentru pa‐
docul de câini comunitari, din Balciu. Rela�ii suplimentare, la telefon: 0748‐
078.114.
• Depozitul de produse cosme�ce – MAKEUP SHOP ROMANIA angajează:
‐ ambalator manual: 3 posturi;
‐ grădinar: 1 post;
‐ bucătăreasă/ menajeră: 1 post.
Loca�ie: Miroslava, lângă Primărie. Oferim: program de lucru 8 ore, contract
de muncă pe perioadă nedeterminată. Rela�ii la telefon 0756.800.500.
• Salon modern, situat în centrul comunei Miroslava (deasupra magazinului
alimentar de la semafor) angajează manichiuristă, frizer, coafor și cosme�‐
cian. Rela�ii la telefon: 0745‐08.60.61.
• Fabrică producătoare de ambalaje din carton ondulat, din Iași, angajează:
‐ 4 operatori u�laj;
‐ 2 muncitori necalifica�i
Oferim: program de lucru 8 ore, posibilitate de promovare, contract de
muncă pe perioadă nedeterminată. Rela�ii, la telefon: 0232‐278020, e‐mail:
maparominvest@yahoo.com
• Firma de transport Kim Johansen, din Danemarca, selectează șoferi cat.
C+E. Selec�ia se va face la 1 octombrie, în Iași, orele: 9:00‐16:00. Telefon:
0725‐32.32.23.
• Tipografie angajează:
‐ Șofer
‐ Persoane pentru legătorie de carte
‐ Persoane pentru imprimări serigrafie
‐ Manipulant
‐ Călcătoreasă – menaj
‐ Specialist operare calculator/imprimantă matri�e pentru �par offset Loca‐
�ie: Miroslava. Rela�ii suplimentare la telefon 0740.108.880.
• Pensiunea Antares, din Dancaș, angajează menajeră și ospătar cu expe‐
rien�ă. 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;
‐ lăcătuși construc�ii sudate;
‐ vopsitori auto;
‐ �neri absolven�i de liceu, în vederea calificării pentru sudor, vopsitor etc.
Salarii nete între 1.400 și 1.700 lei/lună. Rela�ii la telefon: 0757‐068.603,
0771‐732.958 sau 0757‐068.604.
• SC TESS INDUSTRIE SA ‐ punct de lucru Miroslava (Constan�n Langa nr.
68), angajeaza pe perioada nederminata:
* 3 sudori ‐ 1 schimb
* 2 operatori presa ‐ 2 schimburi
* 2 operatori banda ‐ 3 schimburi
* 3 vopsitori industrial ‐ 3 schimburi
* 3 muncitori necalifica� ‐ 2 schimburi
Condi�i: apt de munca, seriozitate. Oferim: salariu, bonuri de masa, trans‐
port/ decont transport. Detalii la telefon 0741 258 878, resurseumane@tes‐
sindustrie.ro sau la sediul firmei SC TESS INDUSTRIE SA (Miroslava, str.
Constan�n Langa nr.68).
• Funda�ia Alături de Voi angajează confec�ioner ansamblator ar�cole din
tex�le și persoană pentru cură�enie. CV poate fi trimis la adresa
resurse.umane@alaturidevoi.ro sau prin fax, la 0232‐275.568. Detalii supli‐
mentare se pot lua de la sediul Funda�iei Alături de Voi România, care se
află în sat Uricani, comuna Miroslava (vizavi de An�bio�ce), la 200 m de sta‐
�ia de autobuz. Funda�ia Alături de Voi România este o organiza�ie nongu‐
vernamentală care are ca scop incluziunea pesoanelor din grup vulnerabil,
oferind servicii sociale și de integrare profesională.
• Conex Distribu�on angajează lucrători comerciali pentru depozitul central
din Iași. Program full‐�me sau par
me. Pachet salarial: salariu fix plus bo‐
nuri de masă, plus decontare transport, posibilitate de accesare bonusuri
lunare. Persoanele interesate pot depune CV la sediul companiei Conex Dis‐
tribu�on SA, Calea Chișinăului nr.32, sau pe adresa de mail:
hr@conexdist.ro. Informa�ii suplimentare la telefon: 0745‐257.417.
• SC Avantest SRL, punct de lucru în Brătuleni, angajează personal pentru
service auto, cu următoarele specializări: mecanic auto, pregă�tor, electri‐
cian auto, inginer. Detalii la telefon: 0722‐33.11.62.
• SC Stef Invest SRL Iași angajează muncitori califica�i și necalifica�i în con‐
struc�ii drumuri. Se oferă: 
‐ Transport de la cel mai apropiat mijloc de transport;
‐ Salariu în func�ie de experien�ă și �mp;
‐ Ore suplimentare plă�te peste normă;
‐ Indici de performan�ă.
Cei interesa�i pot suna latelefon: 0740‐23.59.79, 0749‐10.71.27, 0732‐
40.83.39.
• SC Concord Service Center SRL, situat în Valea Lupului (vizavi de An�bio‐
�ce) angajează persoană harnică și ordonată, care să se ocupe de men�ine‐
rea cură�eniei în birourile și spa�iile sanitare din incinta clădirii. Programul
este de la 07:00 – 15:30, salariul se dă la �mp, fără întârzieri, se acordă �‐
chete de masă și decont transport.
Persoanele interesate pot suna la telefon 0747‐081.926, sau se pot prezenta
la sediul firmei, din strada Ion Neculce nr. 9, Miroslava. 
• SC Eurofrutas Temporar SRL, cu sediul în Bucureș�, str. Giurgiului  nr. 164,
bl. C23, cam. 3, autorizată și acreditată de Ministerul Muncii și Protec�iei
Sociale din România, ca Agent de Muncă Temporară, vine cu ofertă de
muncă viabilă în Uniunea Europeană, pentru femei – trim.I, 2017: căpșuni,
afine, zmeură – după cum urmează:
Felul contractului: contract de muncă temporară, înregistrat în România;
Meseria: muncitor necalificat în agricultură;
Salariu de încadrare: 3.800 – 4.500 lei/lună;
Perioada de angajare: maxim 183 zile.
Rela�ii și înscrieri la tel.: 0247‐ 411.247, 0723‐616.335



„Dacă ar fi după mine, aș da toţi banii la investiţii!”
Proiectul de buget al comunei Mi-

roslava a fost încheiat și se află în
mapa de lucru a consilierilor locali,
spre analiză, dezbatere și eventuale
modificări. Nu este pentru nimeni
un secret că acest buget a fost creio-
nat pe promisiunile făcute în campa-
nia electorală de actuala
administraţie și majoritate din Con-
siliul Local, promovată de primarul
Dan Niţă. În afara cheltuielilor cu-
rente cu întreţinerea aparatului ad-
ministrativ și cele impuse de lege, la
o primă abordare se poate vedea că
bugetul propus de primarul Dan
Niţă este unul orientat masiv spre in-
vestiţii. De ce așa și nu altfel, vom
afla în interviul de mai jos.

Reporter: Acum, după ce aţi
finalizat bugetul și-l propuneţi
Consiliului Local spre apro-
bare, cum poate fi caracterizat
acest buget? Prin ce se deose-
bește el faţă de cele prece-
dente?

Dan Niţă: După cum arată ci-
frele, bugetul comunei Miroslava
este orientat în proporţie de 70%
spre investiţii. Dacă era după mine,
aș fi băgat și 100% la investiţii, dar
nu se poate pentru că suntem obli-
gaţi să ne mai și întreţinem…

Rep.: Așa, la o primă esti-
mare, cam la cât s-ar ridica to-
talul investiţiilor pe care le
consideraţi prioritare și ur-
genţe la Miroslava?

D.N.: Bugetul local de anul
acesta este de 51 milioane lei și nouă
ne-ar trebui peste 70 milioane lei ca
să realizăm tot ce ne-am propus. Nu
dispunem acum de toţi acești bani,
dar soluţii se găsesc și la bănci. Nu e
nevoie să stai permanent cu mâna
întinsă la guvern…Dar dacă guvernul
nu-mi dă bani, ce mă fac? Rămân
așa, în noroi?

Proiecte europene – 26
milioane lei

Rep.: Printre investiţiile
astea nu aveţi și proiecte euro-
pene?

D.N.: Ba da. Avem și proiecte eu-
ropene. Pentru proiecte europene
avem prevăzute 16 milioane lei, iar la
acestea noi venim cu cofinanţare de
10,8 milioane. În total sunt 26 mi-
lioane lei pe care îi eșalonăm. Sunt
proiecte care se derulează pe doi ani,
altele pe trei ani și tot așa.

Rep.: Cofinanţarea e de
aproape 50%.

D.N.: Da. Altfel nu le mai prin-
deam. Dacă ratam șansa asta acum
nu știu din ce am mai fi reușit să
facem proiectul de canalizare pe în-
treaga comună.

Rep.: Despre ce sate e vorba?
D.N.: Sunt șapte sate: Ciurbești,

Valea Ursului, Vorovești, Brătuleni,
Uricani, Găureni și Miroslava Vale.
Extind sistemul de canalizare pe
aceste sate și conectez la el și Parcul
Industrial. Vor mai rămâne Valea
Adâncă și Horpaz, care sunt prevă-
zute cu canalizarea în masterplan.
Acolo nu pot interveni cu nimic. Dar,
dacă văd că nu se apucă nici acolo de
treabă, am să caut să găsesc o soluţie
și pentru acolo. Ar fi păcat să nu se
apuce responsabilii cu masterplanul,
pentru că ar pierde banii. Apoi în ce
privește drumurile… am cerut bani
de la guvern și pentru așa ceva, dar
până nu am certitudinea că guvernul
va semna contractul, eu mă asigur că
avem deja banii la dispoziţie. Ori-
cum, merg pe trei linii: banii noștri,
bani de la guvern sau împrumut de
la bancă. Dacă nu merge o variantă,
merg pe cealaltă și dacă între timp
guvernul semnează contractul sau
primesc o linie de finanţare pentru

proiectul respectiv, banii alocaţi pe
proiectul iniţial îi reorientez spre al-
tceva, printr-o rectificare de buget.

„Avem nevoie de bani acum, nu
mai târziu”

Rep.: Cât de convenabilă e
varianta împrumutului?

D.N.: Dacă împrumutul e pe 20
de ani, nici nu simţi rata pe care o
plătești anual, dar între timp îţi re-
zolvi probleme, adică drumuri asfal-
tate, apă, canal, școli, cultură, baze
sportive. Dacă ai infrastructura
creată, apar ulterior și oportunităţile
de afaceri. Comuna Miroslava se
dezvoltă foarte repede. Stând pe loc
nu se întâmplă nimic, nu te poţi aș-
tepta la nimic. Avem nevoie de bani
acum, nu mai târziu. Secretul suce-
sului este să creezi locuri de muncă.

Rep.: Cât de realist este acest
buget?

D.N.: Bugetul este bine funda-
mentat și e orientat pe promisiunile
făcute în campania electorală. Sigur,
la proiectele pe care le-am bugetat
mai avem și altele care nu au fost
puse. Spre exemplu, ne trebuie ne-
apărat o creșă. Nu am prevăzut-o în
buget, dar stau în așteptare, că nu le
putem face pe toate deodată. 

Proiecte în aşteptare

Rep.: Pentru proiectele astea
căutaţi surse de finanţare alter-
native?

D.N.: Normal! Așa am prevăzut
și construirea unei școli noi la Miro-
slava, o extindere a grădiniţei, repa-
raţii capitale la școlile și grădiniţele
din celalalte localităţi ale comunei,
care au fost dezafectate. Ele pot fi
reabilitate și reconfigurate pentru a
le da o altă destinaţie utilă pentru co-

munitate. Îmi mai doresc amenaja-
rea unui spaţiu de cazare cu regim
hotelier în curtea liceului agricol, o
bază sportivă… M-am mai gândit la
un plan comunal de împăduriri,
adresat atât persoanelor fizice, cât și
juridice, pentru că stau dealurile
astea așa, golașe, cu spini, iar noi nu
luăm nicio măsură. Trebuie să ne
gândim și la viitorul copiilor noștri,
la mediul în care vor trăi. 

Parcul Industrial va produce
bani mulţi

Rep.: Am văzut că aţi acordat
o felie importantă din buget
pentru Parcul Industrial

D.N.: Da, pentru că Parcul In-
dustrial va aduce beneficiu rapid la
bugetul comunei. Am băgat bani ca
să scot bani și mai mulţi. Să vedem,

care sunt nevoile primordiale ale oa-
menilor? Drumurile și apa. Cu apa
am cam terminat. Ce a mai rămas de
racordat sunt niște capete de străzi
care nu au fost prevăzute în proiectul
iniţial. Pentru că implică sume mici
de bani ne putem ocupa de ele în
orice moment. A doua problemă de
care ne vom ocupa este canalizarea.
Avem proiecte depuse și așteptăm
pentru că aici costurile sunt foarte
mari. Ce ar mai fi? Siguranţa cetăţea-
nului: avem în vedere atât siguranţa
rutieră a cetăţeanului, cât și ordinea
și liniștea publică.

„Vreau să elimin cauza care-i
face pe copii să lipsească de la
şcoală”

Rep.: Am văzut că s-au mon-
tat semafoare…

D.N.: Siguranţa cetăţeanului nu
înseamnă doar semafoare, ci și ame-
najarea de trotuare, camere de luat
vederi. Dacă ar fi după mine aș
umple toată comuna cu trotuare...
Mai am în vedere și bisericile, apoi
vreau să finalizăm cimitirul nou de la
Valea Adâncă. Veţi vedea acolo un ci-
mitir modern, amenajat ca la carte,
cu capelă și tot ce trebuie. Iar cel mai
sensibil domeniu rămân totuși co-
piii. Vreau să urmărim îndeaproape
prezenţa lor la școală. Ieri, am aflat
că au lipsit 20 de copii de la școală.
Asta înseamnă că noi am aruncat pe
apa sâmbetii tot atâtea porţii de
mâncare. Vreau să elimin cauza
care-i face să lipsească de la școală.

Rep.: E greu, dacă nu impo-
sibil…

D.N.: Greu... dacă-l tot luăm pe
„nu” în braţe unde ajungem?

A consemnat 
Florin Antohi

(con�nuare din pagina 1)

Remorcă pentru
deşeuri vegetale,
contra-cost! 

„Într-adevăr, pentru a
preveni incendiile de vegeta-
ţie rezultate în urma arderii
necontrolate a deșeurilor
lemnoase rezultate de prin
curţile oamenilor, Primăria
Miroslava a pus la dispoziţia
cetăţenilor o remorcă. Până
anul trecut această remorcă a
fost asigurată gratuit. Dar,
după ce am realizat că de la
unele gospodării am ajuns să
strângem și câte trei remorci
de crengi/gospodărie, avem
acum în vedere prestarea
acestui serviciu contra-cost.
Preţul va fi unul raportat la
oră, nu la cantitatea de deș-
euri adunată în respectiva re-
morcă”, a precizat vice-
primarul Vasile Bulbașa. Într-
adevăr, Primăria Miroslava
dispune de utilaje pe care le
poate închiria, la plata cu ora,
conform unei HCL, iar re-
morca pentru deșeuri lem-
noase poate fi asigurată,
asemenea oricărui utilaj. 

În aceeași ordine de idei,
Primăria Miroslava și-a mai
propus să achiziţioneze un to-
cător de crengi, încă din
această primăvară, pentru a
composta mai ușor acest gen
de deșeuri. 

Amenajări urbane de
amploare

Între timp, serviciul de
spaţii verzi al Primăriei Miro-
slava s-a mărit, dispunând
acum de zece angajaţi care,

împreună cu asistaţi social de
la Legea 416, au început deja
lucrările de amenajări urba-
nistice.

Vor fi astfel refăcute spa-
ţiile verzi și se vor înfrumu-
seţa toate alinimentele
drumurilor principale din co-
mună. Se vor planta arbuști
ornamentali (tei, tuia, mes-
teacăn – cei 7.800 arbuști
fiind puși la dispoziţie de Di-
recţia Silvică Iași) și se vor
planta trandafiri și flori orna-
mentale. În curţile unor școli
vor fi plantaţi pomi fructiferi
(măr, păr, cireș, cais, piersic și
prun). În acest sens, Primăria
Miroslava a primit de la Sta-
ţiunea de Cercetări Pomicole
cei 250 de puieţi de pomi
fructiferi. 

Parcuri noi de joacă
pentru copii

Vor fi refăcute parcurile de
joacă pentru copii, acolo unde
a fost deteriorat mobilierul
specific și se vor mai amenaja

altele noi: unul în curtea gră-
diniţei Miroslava, un altul în
Valea Ursului (lângă biserică)
și încă un parc pentru copii la
Horpaz, pe strada Nouă. Va fi
amenajat, într-o manieră mai
specială și centrul satului Vo-
rovești (la intersecţia din vale,
la staţia de maxi-taxi). „Este
mult de lucru, dar suntem în
grafic și avem cu ce ne face
treaba. În scurt timp, veţi
vedea, comuna va arăta cu
totul altfel. Sper, totuși, să nu
se mai întâmple ca în anii tre-
cuţi, când niște iresponsabili
au rupt copăceii abia plantaţi
de noi cu o zi înainte”, a decla-
rat Vasile Forăscu, tehnician
peisagist în cadrul comparti-
mentului „spaţii verzi” al Pri-
măriei Miroslava. Având în
vedere că autoritatea locală a
montat camere de luat vederi
prin mai toate principalele in-
tersecţii din comună, este de
așteptat ca actele de vanda-
lism să scadă semnificativ,
făptuitorii putând fi ușor
identificaţi.
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Bugetul comunei Miroslava
pentru anul 2017

• Având în vedere că necesarul de inves��ii este
mult mai mare decât resursele, conducerea primă‐
riei ia în calcul și varianta accesării unui credit ban‐
car

DE UNDE VIN BANII?
Banii cumula�i în sursă de venit la bugetul local

vin pe mai multe capitole. Cea mai importantă sursă
îl reprezintă cotele defalcate din impozitul pe venit.
Mai pe în�elesul tuturor, din impozitul pe venit rea‐
lizat de un angajat la o firmă, 41% din acesta în‐
seamnă bani care merg la primăria din raza teritorial
administra�vă în care firma respec�vă își desfășoară
ac�vitatea iar restul de 59% merg la guvern. La ni‐
velul comunei Miroslava suma totală de bani care
s‐a adunat din cotele defalcate din impozitul pe
venit este de 8.182.000 lei, la care se mai adaugă
1.084.000 lei reprezentând sume alocate din din co‐
tele din impozitul pe venit.

TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE
O altă sursă de venit la bugetul local îl reprezintă

impozitul pe clădiri adunat de la persoane fizice
(400.000 lei, la nivelul comunei Miroslava) și de la
persoane juridice (3.880.000 lei). După cum se
poate remarca, în comuna Miroslava firmele plătesc
impozit de zece ori mai mult decât persoanele fizice.
La toate aceste sume se mai adaugă impozitul pe
teren persoane fizice (280.000 lei), impozitul pe
teren persoane juridice (140.000 lei), sume defal‐
cate din TVA care sunt dedicate din start
învă�ământului și asisten�ei sociale (7.491.110 lei),
sume pentru echilibrarea bugetelor locale (fonduri
acordate de guvern), sume realizate din taxa auto
persoane fizice (430.000 lei) și juridice (210.000 lei),
venituri din concesiuni și închirieri (1.030.000 lei),
înmatriculări, taxe de �mbru și sume rămase în ex‐
cedent sau care nu au fost cheltuite în anul prece‐
dent (1.175.000 lei). Tot la capitolul venituri la
bugetul local se mai adună sumele realizate din
amenzi (385.000 lei) precum și alte sume care vin
pe proiecte guvernamentale și europene, acestea
din urmă fiind sume de care nu se poate a�nge ni‐
meni. 

În total, bugetul de venituri al comuni Miroslava
pentru anul 2017 însumează (rotunjit) circa 51,3 mi‐
lioane lei.

AVEM BANI… CUM ÎI CHELTUIM?
Cheltuielile de func�ionare a aparatului adminis‐

tra�v (personal+cheltuieli materiale și servicii) însu‐
mează 21.027.360 lei, care au fost distribui�i, pe ca‐
pitole, după cum urmează:

• Autorită�i publice și ac�iuni externe –
4.765.000 lei: adică salarii (4.756.000 lei), bunuri și
servicii (2.965.000 lei), inves��ii (1.800.000 lei);

• Fond de rezervă – 100.000 lei;
• Datorie publică – 661.000 lei;
• Poli�ie locală – 527.000 lei, reprezentând: chle‐

tuieli de personal (487.000 lei), bunuri și servicii
(40.000 lei);

• Învă�ământ – 6.497.110 lei, reprezentând chel‐
tuieli de personal (5.853.000 lei), bunuri și servicii
(561.000 lei), burse (50.000 lei), ajutoare (33.110
lei);

• Cultură – 1.273 lei, din care 500.000 lei au fost
aloca�i pentru culte și 500.000 lei au fost aloca�i
pentru sport;

• Asisten�ă Socială – 2.372.750 lei, din care
1.842.600 lei reprezintă cheltuieli cu salariile și in‐
demniza�iile. Pentru ajutoare de urgen�ă au fost alo‐
ca�i 120.000 lei, iar ajutoarele pentru încălzirea
locuin�elor însumează 43.000 lei. Pentru hrană și
prestări servicii la acest capitol au fost aloca�i
367.150 lei;

• Servicii și dezvoltare publică – 1.100.000 lei.
• Protec�ia mediului – 1.200.000 lei;
• Transporturi – 2.531.500 lei;
• Rambursări credite – 1.062.500 lei
Obiec�vele de inves��ii pe care și le‐a asumat

Primăria Miroslava prin prezentul buget sunt cunos‐
cute publicului, fiind angajamente ale administra�iei
Dan Ni�ă, asumate în �mpul campaniei electorale la
întâlnirile cu cetă�enii. Este vorba, în principal de:
asfaltări drumuri, ex�nderi ale re�elelor de aduc‐
�iune apă și canalizare, modernizări școli, ex�ndere
baze spor�ve, ex�ndere re�ele electrice și de ilumi‐
nat public, ex�nderea re�elei de camere de luat ve‐
deri șamd. Având în vedere că există riscul ratării
unor finan�ări europene pe inves��ii majore (cum
ar fi ex�nderea re�elei de canalizare), unde contri‐
bu�ia Primăriei Miroslava ar trebui să fie de
10.800.000 lei, autorită�ile locale iau în considerare
varianta unui credit bancar. Acesta ar asigura nu
doar cofinan�ările, dar s‐ar cons�tui și într‐un fond
la dispozi�ie pentru proiecte în derulare.

Curăţenie de primăvară



Invitaţi să participe
pe 14 martie la o compe-
tiţie școlară pe tema
„Atitudini”, elevii clasei a
III-a de la Școala Gimna-
zială „Dimitrie Anghel”,
din Cornești au făcut o
figură frumoasă în faţa
juriului, promovând va-
lorile autohtone ale fol-
corului românesc. „Ideea
concursului a fost aceea
de descoperi ce în-
seamnă implicarea în
viaţa cetăţii, de a ști să
luăm atitudine faţă de
tot ceea ce ne încon-
joară, iar copiilor noștri
le-a plăcut acest joc”, po-
vestește prof. Nelu
Focșa. 

La concursul organi-
zat de IȘJ Iași și Școala
Gimnazială „Alexandru

cel Bun” din Iași, au fost
prezenţi copii de la circa
40 de școli și licee din
judeţ. Cu toţii au avut
câte ceva de spus sau ară-
tat, dar nu toţi au luat și
premii. Ei bine, formaţia
de dansuri populare
„Voinicii din Cornești” au
primit o menţiune pentru
prestaţia de pe scena Clu-
bului Copiilor din Iași, pe
care au prezentat două
dansuri specifice zonei.
Ca doză de inedit, la com-
petiţia „Atitudini” au evo-
luat pe scenă în formulă
„mixtă”, adică elevi, pă-
rinţi și profesori la un loc,
fapt care a transformat
publicul și scena într-o
scenă mai mare, în care
civismul nu a mai ţinut
cont de vârstă, ci de do-
rinţa de a se implica fie-
care.  

Menţiune judeţeană
pentru „Voinicii din
Cornești”

ă

MIROSLAVA
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Olga Sturdza Dimitrie Anghel Mihail Kogalniceanu

Fantezii… sau șase tineri în
căutarea vântului
• Spre deosebire de anul trecut, când trupa
Kamadeva de teatru şcolar a Liceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava a cam rupt gura târgului
cu decorurile şi costumaţia din piesa experiment
„Dracula”, la ediţia din acest an a fes�valului „Hai la
teatru!” provocarea a mers şi mai departe.

Șase tineri au dat curs unei fantezii teatrale, evoluând pe
parcursul întregului spectacol, pe role! Da, s-au învârtit pe
role și au dat frâu imaginaţiei într-un dialog aproape direct
cu publicul, fiecare prezentându-și visul. Un „el”, pasionat de
coafura perfectă și-a dat întâlnire cu o „ea” care voia să arate
perfect. Micul frizer și-a urmărit visul, a făcut coafura visată,
iar fata a fost fericită pentru că arăta… perfect. Un tânăr a vrut
să fie altfel decât restul care circulau pe role, așa că s-a încălţat
cu niște găleţi. Un altul și-a propus să înalţe un zmeu, cel mai
grozav dintre toate, iar vecinul lui, pasionat de cactuși, și-a în-
tâlnit fericirea când cactusul i-a înflorit…

Ideea e că piesa interpretată în acest an de trupa Kamadeva
pe scena Teatrului „Luceafărul” din Iași a depășit cu mult ba-
riera convenţionalului – poate și din acest motiv nu a mai luat
premiul întâi ca-n alte dăţi – dar experimentul i-a motivat pe
tinerii artiști să dea tot ce au avut mai bun în plan interpreta-
tiv. Din sală nu au lipsit colegii lor de la liceu, dar nici colegii
mai mici, veniţi într-un grup mărișor de la Școala Gimnazială
„col. Constantin Langa” din Miroslava.

„A fost multă simbolistică în această piesă de teatru. S-a
plâns și s-a râs în același timp. A fost o magie a scenelor legate,
așa cum se întâmplă și în viaţa noastră, de zi cu zi. Nu au fost
identităţi bine conturate, dar protagoniștii s-au simţit bine
așa, pentru că au putut improviza. Părerea mea e că a fost un
spectacol reușit și ţin să le mulţumesc colegilor mei profesori,
care au fost prezenţi în sală. Prezenţa lor chiar a contat și i-a
motivat pe copii”, a declarat prof. Silvia Nedelciuc, coordona-
toare a trupei și în egală măsură regizor și scenarist. Repre-
zentaţia trupei Kamadeva a fost răsplătită cu un premiu
special al juriului pentru simbolistică, un premiu special pen-
tru interpretare – acordat Antoninei Rotari (XI-a C), și un me-
ritoriu premi III pentru toată trupa. Premiul I a fost acordat
Școlii Waldorf iar premiul II Liceului „Mihail Eminescu” din
Iași. Au evoluat pe scenă următorii tineri artiști: Rotari Anto-
nina, Buhuș Adelina, Craiu Simona, Palaghia Denis, Croitoru
Dumitriţa și Dorneanu Patrisia.

„Hai la teatru!” – a XI-a ediţie
Aflat la a XI-a ediţie – Festivalul de teatru școlar “Hai la

teatru!” mobilizează elevi artiști și coordonatori din toate

colţurile judeţului. Pe 20 și 21 martie, în Ziua Internaţională
a Teatrului pentru Copii și Tineret, respectiv în Ziua Mondială
a Marionetei, peste 700 de elevi artiști de toate vîrstele au evo-
luat pe scenele Teatrului „Luceafărul”, într-un maraton teatral
de peste 2.200 de minute de teatru.

Cele 55 de trupe selectate provin din mediul urban (Iași,
Pașcani, Tg. Frumos, atât din colegii naţionale, cât și din licee
cu profil tehnic sau sportiv) și din mediul rural (Deleni,
Românești, Hodora, Rediu-Ruginoasa, Ţibănești, Prisăcani,
Cucuteni, Poiana Șcheii). 76 de coordonatori au lucrat cu
acești copii luni de zile, pentru a-i apropia de personajele că-
rora le-au dat viaţă scenică.

Din punct de vedere repertorial, opţiunile preferate au re-
prezentat, firesc, autorii clasici (I.L. Caragiale, Ion Creangă,
Mihai Ispirescu, George Coșbuc), dar și contemporani (Du-
mitru Solomon, Eric Emmanuel Schmitt), dramatizări sem-
nate de Constantin Brehnescu, regizor-senior al Teatrului
Luceafărul. O surpriză frumoasă o reprezintă alegerea unor
texte scrise de Alexandra Badea (dramaturg și regizor român
stabilit în Franţa) și, mai ales, Matei Vișniec, cel mai jucat dra-
maturg român de expresie franceză din acest moment. Cinci
dintre trupele din concurs au ales texte scrise de Matei
Vișniec. Ca tipuri de expresie teatrală, trupele din Festivalul
“Hai la teatru!” au apelat la actorie, dar și la păpuși și mario-
nete, clovnerie, pantomimă etc., în spectacole de comedie,
commedia dell’arte, farse, povești, într-o diversitate foarte
atrăgătoare.

Evenimentul de la Teatrul Luceafărul a fost sprijinit de
Clubul Rotary Iași 2000. Toţi participanţii au primit cărţi, re-
chizite și jucării.PAGINA 4

Tradiţiile și obiceiurile – moștenirea urmașilor,
urmașilor noștri

Pe parcursul a două zile, în pe‐
rioada 26 – 27 mar�e, Centrul Tu‐
ris�c Miroslava împreună cu
personalul didac�c al Școlii „Col.
Constan�n Langa” din localitate a
fost gazda unui important grup de
elevi ai Școlii „Regele Mihai I” (din
Bucureș�), ai Liceului Tehnologic
„Vasile Deac” din Vatra Dornei (Su‐
ceava) și ai Școlii Gimnaziale „Ion
Dumeniuk” din localitatea Călugăr
(Făleș�, Republica Moldova). 

Deși trăiesc în localită�i atât de
îndepărtate una de alta, to�i aceș�
copii au o mare pasiune comună:
tradi�ia și cultura auten�că româ‐
nească. 

În cursul zile de duminică, 26
mar�e, oaspe�ii Centrului de Tu‐
rism Miroslava au vizitat obiec�ve
culturale de referin�ă ale Iașului,

precum: Grădina Botanică, Mitro‐
polia, Biserica Trei Ierarhi, Palatul
Culturii, Bojdeuca lui Ion Creangă
și Mănăs�rea Golia.

În cursul celei de a doua zi, oas‐
pe�ii au vizitat Mănăs�rea Cetă�uia
și Mănăs�rea Galata, apoi au făcut
cunoș�n�ă cu colegii de la Școala
Gimnazială „Col. Constan�n
Langa”din Miroslava. Au urmat vi‐
zitele de la muzeele „Dimitrie An‐
ghel” și Palatul Sturdza, iar seara
s‐au adunat la o mică șezătoare în
cadrul parohiei cu hramul „Dumi‐
nica sfin�ilor români”, păstorită de
părintele Adeodatus Ungureanu.

„A fost un schimb de expe‐
rien�ă plăcut pentru noi, iar copiii
care ne‐au vizitat au fost foarte im‐
presiona�i de cele văzute. Șezătoa‐
rea improvizată la parohia din

centrul comunei a fost punctul cul‐
minant al întâlnirii noastre. Copiii
au cântat, au spus snoave și au dis‐
cutat despre tradi�ii și obiceiuri.
Fără excep�ie, to�i au fost îmbrăca�i

în costume na�ionale”, povestește
prof. Ana Grădinaru, coordona‐
toare a ac�iunii. 

PUN�I PESTE PRUT

Zece elevi din Sculeni
vizitează școlile din
Cornești și Uricani

În perioada 29 – 30 mar-
tie, o delegaţie a Școlii Gim-
naziale din Sculeni
(Republica Moldova) se va
afla în Miroslava, într-un
schimb de experienţă. Gru-
pul va fi format din zece
elevi, însoţiţi de cadre di-
dactice și va fi împărţit în
două: cinci elevi vor merge
la Școala Gimnazială „Dimi-
trie Anghel” din Cornești și
alţii cinci la Școala „Miron
Barnovschi” din Uricani. 

„Din punctul meu de ve-
dere, această vizită repre-
zintă un schimb cultural
interesant. Copiii din Repu-
blica Moldova vor avea ast-

fel ocazia de a vedea cum se
face învăţământul la noi și
cum sunt colegii lor din Ro-
mânia, iar noi vom avea
ocazia de a le întoarce vizita
la sfârșitul lunii aprilie”, a
remarcat prof. Nicoleta Po-
torac, consilier educaţional
al Școlii Gimnaziale „Dimi-
trie Anghel” din Cornești.

Copiii musafiri din Repu-
blica Moldova vor fi găzduiţi
la familii din Cornești și Uri-
cani. La fel, când se vor de-
plasa la Sculeni, cei zece
elevi din Miroslava vor
dormi o noapte acolo.



• În contractele de
concesiune nu va mai
apărea Primăria
Miroslava ca parte, ci
doar SC Parc Industrial
Miroslava SRL

Pentru a evita chichiţele
avocăţești prin care primă-
ria – ca instituţie – ar putea
fi atrasă într-o dispută co-
mercială cu vreo firmă care
concesionează teren în Par-
cul Industrial, drepturile de
superficie (dreptul de a fo-
losi un teren care aparţine
altuia – n.r.) ale concesio-
narilor vor fi acordate de SC
Parc Industrial Miroslava
SRL și nu de Primăria Mi-
roslava. 

Acest lucru a fost bătut
în cuie la ultima ședinţă or-
dinară de Consiliu Local,
când s-a pus în discuţie și
acordarea dreptului de su-
perficie asupra terenului
concesionat în Parcul In-
dustrial Miroslava, către SC
Fildas Holding SA (grupul
de farmacii Catena – n.r.).
Grupul Fildas fiind altmin-
teri singura firmă care a
cerut așa ceva de la admi-
nistraţia Parcului Indus-
trial, consilierii locali au

considerat firesc ca această
măsură să fie extinsă, în
mod egal, și către ceilalţi

agenţi economici care își
desfășoară activitatea în
zonă. 

Cu alte cuvinte, în con-
tractele dintre agenţii eco-
nomici din Parcul
Industrial și conducerea
acestuia, nu va mai apărea
Primăria Miroslava, ci doar
Parcul Industrial.

Fiind vorba de o facili-
tate care se va constitui în
sursă importantă de venit
pe termen lung pentru bu-
getul comunei Miroslava
(din cotele defalcate din
impozitul pe salarii care se
va percepe acolo), prima-
rul Dan Niţă le-a cerut
consilierilor locali să fie
mai deschiși către investi-
tori: „Dacă ne dorim să
creăm cât mai multe locuri
de muncă în comună, tre-
buie să facem în așa fel
încât să-i încurajăm, nu să
le căutăm chichiţe. Altfel,
aceștia se vor orienta spre
alte zone și vom pierde
oportunitatea de a face
bani pentru comunitatea
noastră”.

Încă cinci agenţi
economici în Parcul
Industrial

Între timp, activitatea
din Parcul Industrial Miro-
slava s-a intensificat. În

timp ce Primăria continuă
să pună la punct căile de
acces (care vor fi drumuri
publice – n.r.) și accesul la
utilităţi, agenţii economici
care au concesionat teren
acolo au început să depună
documentaţia pentru obţi-
nerea autorizaţiilor de con-
strucţie, iar concesionările
continuă. Potrivit informa-
ţiilor puse la dispoziţie de
conducerea Parcului, la ul-
tima licitaţie s-au mai pre-
zentat cinci firme:

• Grupul Electra a solici-
tat o suprafaţă suplimen-
tară de 5.000 mp, urmând
să-și mute aici toată baza de
producţie de la Iași;

• Inovel Label – firmă el-
veţiană, cu  capital elveţian,
care produce etichete de tot
felul, a solicitat 16.650 mp.
Intenţia investitorului elve-
ţian este aceea de a-și muta
aici baza de producţie pe
care o are acum în Bucium.
Investiţia de la Miroslava
este de circa 2,5 milioane
euro, reprezentând o hală
de producţie și o clădire de
birouri, care vor fi gata în
luna iunie. Aici își vor des-
fășura activitatea 185 anga-
jaţi;

• Energy Logistic Park –
a solicitat o suprafaţă de

10.000 mp, pe care va con-
strui hale de poducţie, ur-
mând să asigure servicii de
depozitare și manipulare.
Investiţia este de 1,7 mi-
lioane euro (50 angajaţi);

• Zupfinestre – a solicitat
2.300 mp, pe care va realiza
o hală de producţie termo-
pane. Investiţia este de 1,5
milioane euro (20 salariaţi);

• Zetrix Street – a solici-
tat 1.500 mp teren, pentru
amenajarea unui atelier de
reparaţii auto.

„După cum se vede,
acordăm întreaga noastră
atenţie nu doar investitori-
lor mari, ci și firmelor mai
mici. Continuăm să primim
solicitări din partea mai
multor agenţi economici și
sper să le dăm curs la toate.
Următoarea licitaţie pentru
concesionări de spaţiu în
Parcul Industrial va fi cel
mai probabil în luna mai”, a
declarat Simona Gogan, re-
prezentant al Parcului. 

Din totalul de 44 hectare
care au fost puse la dispozi-
ţie de Primăria Miroslava
pentru înfiinţarea Parcului
Industrial, au fost ocupate
circa 13,5 hectare. 

Drepturi și obligaţii egale pentru toţi
concesionarii din Parcul Industrial Miroslava
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UtilDeco - antreprenorul social al anului 2016!
• „Acest premiu
confirmă faptul că
întreprinderile sociale
aduc un profit real în
societate”, a declarat
Angela Achiţei,
preşedinta Fundaţiei
Alături de Voi, al
cărei sediu social este
în Miroslava

Joi, 16 februarie 2017, între-
prinderea Socială UtilDeco, dez-
voltată și susţinută de Fundaţia
„Alături de Voi” România a luat
premiul cel mare la secţiunea
„Social Entrepreneur of the Year
2016”, în cadrul singurei
competiţii antreprenoriale la
nivel global, care are loc și în Ro-
mânia începând cu 2014!

Programul „The Entrepre-
neur of the Year” (antreprenorul
anului – n.r.), organizat de Ernst
& Young, a început în 1986, în
SUA, și s-a extins în peste 60 de
ţări și peste 150 de orașe, din
dorinţa de a încuraja antrepre-
noriatul, peste tot în lume.

Decernarea premiilor a avut
loc la București, în cadrul unei
gale la care au participat peste
150 de persoane, antreprenori
de top din România. Pentru
competiţia din 2016 s-au înscris
60 de companii, din care doar
50 au ajuns în etapa finală.
Companiile înscrise în
competiţie totalizează venituri
de 535 milioane EUR, au 8.000
de angajaţi și un număr mediu

de 180 de angajaţi în 2015.
Secţiunile pentru care au con-

curat au fost: EY Entrepreneur
of the Year, Emerging Entrepre-
neur of the Year și Social Entre-
preneur of the Year.

Câștigătorul EY Entrepreneur
of the Year, va participa în etapa
următoare, în competiţia
internaţională, unde va concura
alături de câștigătorii din cele
peste 60 de ţări care sunt afiliate
programului și care se va
desfășura la Monte Carlo în pe-
rioada 8-11 iunie 2017.

Metodologia de înscriere, ca-
lificare și evaluare a competiţiei
EY Entrepreneur of the Year din

România este cea care se aplică
la nivel global în toate ţările care
participă la acest program.

„Ne bucurăm foarte mult că
acest premiu ajunge la Iași și
pune în valoare antreprenoriatul
social realizat de către fundaţia
noastră. Este cel mai bun exem-
plu că Întreprinderile Sociale
sunt investitori în comunitate,
creează locuri de muncă, plătesc
taxe și impozite, fac profit eco-
nomic, dar cel mai important
aduc profit social pentru comu-
nitate! Este o provocare să
menţii un echilibru între partea
socială și de business a activităţii
fundaţiei, dar și o șansă foarte

bună de a genera venituri și a fi
independent financiar în asigu-
rarea sustenabilităţii misiunii
sociale asumate!”, a declarat An-
gela Achiţei, Președinte ADV
România.

UtilDEco – o şansă de
muncă pentru personal cu
dizabilităţi

UtilDeco este cea mai mare
întreprindere socială din Ro-
mânia autorizată inclusiv ca
unitate protejată, în care peste
40% din angajaţi sunt persoane
cu dizabilităţi. Printre serviciile
oferite se numără cele de arhi-
vare și depozitare documente,
de tipografie și personalizare și
de croitorie (specializaţi în pro-
ducţia de echipamente de lucru
și protecţie), Turism Corporate
prin agenţia – UtilDecoTravel
și alte peste 20.000 de produse
și servicii prin magazinul on-
line UtilDeco Charity
Cash&Carry. Pentru angajatorii
care au peste 50 de salariaţi,
produsele și serviciile pot fi de-
duse integral pe taxa pe dizabi-
litate plătită la stat. Detalii pe
www.utildeco.ro 

UtilDeco are 65 de angajaţi și
reinvesteste integral profitul în
servicii sociale, precum Clubul
Tinerilor, JobDirect și continui-
tatea locurilor de muncă din ate-
lierele UtilDeco pentru persoane
cu dizabilităţi.

”Pentru a ne continua activi-
tatea în bune condiţii, avem
două solicitări către Primăria co-
munei Miroslava și sperăm să se
ţină cont de ele:

• Repararea străzii Bazinelor
nr.5 din satul Uricani, unde își
are sediul fundaţia, mai ales că

lunar vin la centrul nostru de zi
în jur de 150 de copii și tineri,
dintre care mulţi cu dizabilităţi
și strada este aproape impracti-
cabilă. Considerăm, că taxele și
impozitele pe care le plătim la
bugetul local și de stat, trebuie
să se regăsească inclusiv în
această infrastructură, mai ales
că suma plătită de noi anual este
între 300.000 – 600.000 euro. 

• Cofinanţarea accesului la
centrul de zi al fundaţiei pentru
61 de copii din familii sărace din
satul Uricani care vin săptămâ-
nal la noi și accesează servicii
psiho-sociale și educaţionale.
Am solicitat Consiliului Local
Miroslava alocarea sumei de 45
lei/copil /lună, reprezentând
45% din costul lunar necesar
pentru acest serviciu. Obligaţia
finanţării serviciilor sociale ofe-
rite de furnizorii privaţi este pre-
văzută de Legea 292/2011. Până
în prezent, Primăria nu a alocat
fonduri în acest sens, deși a fost
realizată o solicitare oficială și în
2016 și în 2017. Sperăm că se va
ţine cont de solicitarea noastră
la aprobarea bugetului comunei
pe 2017. 

Ne bucurăm mult de acest
premiu și sperăm să vină și al-
tele și să reprezentăm cu onoare
judeţul și implicit comuna Miro-
slava, acolo unde avem sediu și
ne derulăm activitatea zi de zi,
pentru că ceea ce facem, ne
definește practic viitorul!”, a de-
clarat Angela Achiţei, Președinte
ADV România.



Elevii și violenţa în școli: ce-i de făcut?

Violenţa în școală și
agresivitatea prost înţeleasă
de unii copii încă de pe băn-
cile școlii reprezintă calea
cea mai sigură spre o viaţă
ratată de adult. Cum pot
evolua pornirile agresive și
cum pot fi ele canalizate
într-o direcţie utilă societă-
ţii? Ce anume determină
violenţa în școli și ce face
societatea pentru a o dimi-
nua? Ce rol joacă părinţii în
comportamentul copiilor în
afara familiei? 

Toate aceste aspecte au
fost discutate cu elevii vi-
neri, 10 februarie, într-o
sală de clasă a Școlii Gimna-
ziale „Col. Constantin
Langa” din Miroslava, cu
prilejul unei ore deschise de
dezbateri profesori – elevi,
în cadrul „săptămânii alt-
fel”.

„La ce vârstă poate
ieşi din casă un copil
nesupravegheat?”

Dezbaterea a fost una
reală, cu o participare activă
din partea elevilor, doritori
să afle cât mai multe de la
invitatul special – Claudiu
Mercaș – agent șef adjunct,

prezent la întâlnire în cali-
tate de reprezentant al In-
spectoratului Judeţean de
Poliţie Iași.

Întrebările elevilor au
vizat atât fapte concrete –
cum ar fi cazul unor adoles-
cenţi care stau seara târziu,
după orele 21:00 și tulbură
liniștea locuitorilor din
dreptul părculeţului unde
se adună – dar și întrebări
gen: „care este vârsta mi-
nimă de la care un minor
poate fi tras a răspundere
penală?” sau „de la ce vârstă
un copil poate ieși din casă
nesupravegheat?”.

Răspunsurile agentului
Claudiu Mercaș nu au întâr-
ziat: „poliţia răspunde la
toate reclamaţiile făcute de
cetăţeni și ia măsurile care
se impun, potrivit legii”;
„vârsta de la care un minor
poate fi tras la răspundere
penală este cea de 14 ani, iar
sub această vârstă părinţii
sunt cei care suportă conse-
cinţele unor acţiuni necuge-
tate din partea copiilor”,
„nu există o vârstă anume
de la care copiii pot ieși din
casă nesupravegheaţi – co-
piii sunt supravegheaţi per-
manent de către părinţi”. 

Dintr-o prostie, la
puşcărie! 

De altfel, pentru o mai
bună înţelegere a ușurinţei
cu care un copil nesuprave-
gheat sau atras de un antu-
raj greșit poate ajunge să
aibă mai târziu o viaţă in-
fracţională, agentul Claudiu
Mercaș a prezentat un re-
portaj din închisoare cu
cazul unui tânăr, pe nume
Cornel, care a ajuns să facă
pușcărie (4 ani de închi-
soare pentru complicitate la
tâlhărie) doar pentru că a
„ţinut de 6” unui alt tânăr
care a jefuit o persoană de
telefonul mobil. Reportajul
a impresionat întreaga asis-
tenţă care, la final, nu a mai
avut nimic de întrebat, totul
fiind limpede: anume, o
prostie, chiar și una minoră,
îţi poate distruge definitiv
viitorul.

Concluziile finale, atât
ale elevilor, cât și ale perso-
nalului didactic prezent la
ora deschisă, împreună cu
invitaţii, au fost acelea că
prevenţia e cea mai bună
cale de prevenire a violenţei
în școli. Dar acest deziderat
implică, în primul rând ele-
vii, dar mai ales părinţii, că-

rora le revine sarcina obli-
gatorie de a-i supraveghea. 

Personalul didactic
solicită pază în şcoli

Firește, societatea poate
contribui și ea prin interzi-
cerea comercializării de
tutun și băuturi alcoolice
către minor. Legea există,
dar s-ar părea că nu toţi
agenţii economici o și res-
pectă. Și, nu în ultimul
rând, ar fi necesară și pre-
zenţa de personal calificat
care să se ocupe de pază și
supraveghere în școli, ca-
drele didactice fiind depă-
șite din acest punct de
vedere.

Într-adevăr, la Școala
Gimnazială „col. Constantin
Langa” din Miroslava nu
există paznici sau agenţi ai
unei firme de pază și pro-
tecţie, dar acest aspect va fi
adus în atenţia Consiliului
de Administraţie a școlii, în
ideea de a se adopta și mă-
suri concrete. 

„M-a impresionat plăcut
interesul manifestat de
copii pentru acest subiect
de maximă actualitate. A
fost nu doar o oră deschisă,
ci și o lecţie de viaţă, din
care sper ca fiecare elev să fi
înţeles cât de important
este să-ţi respecţi aproa-
pele. Ţin, de asemenea, să-i
mulţumesc domnului agent

șef adjunct Claudiu Mercaș
de la IPJ Iași, pentru pre-
zenţa la această oră și sper
ca pe viitor să derulăm ast-
fel de acţiuni nu doar în
timpul săptămânilor
«școala altfel», ci și cu alte
ocazii, la care sperăm să
aducem invitaţi din dome-
nii de activitate cât mai va-
riate pentru a-și expune un
punct de vedere”, a declarat
la finalul orei prof. Diana
Deliu, coordonatoare a pro-
iectului.

O acţiune asemănătoare
a mai avut loc și pe data de
2 martie, la Școala Gimna-
zială „Dimitrie Anghel” din
Cornești.
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• „Şcoala al�el” – întâlnire a elevilor de la Școala 
Gimnazială „Col. Constan�n Langa” cu agentul șef adjunct
Claudiu Mercaș, de la IPJ Iași

„Copil sunt și eu”
• Sesiune de referate şi comunicări, cu
par�cipare naţională, pe tema incluziunii sociale

Luna martie, altminteri una foarte bogată în evenimente
culturale și educative pentru Școala Gimnazială „Dimitrie
Anghel” din Cornești, a găzduit, printre altele, și o sesiune
de referate și comunicări de anvergură naţională.

„Copil sunt și eu” este tematica sesiunii care își propune
identificarea de soluţii pentru o mai bună întegrare socială
a copiilor proveniţi din medii defavorizate. 

„Ne aflăm deja la a 7-a ediţie, iar faptul că pentru sesiu-
nea din acest an și-au anunţat participarea nu mai puţin de
25 parteneri din judeţ și din ţară, chiar ne onorează. Asta
înseamnă că, în calitate de iniţiatori am avut o idee bună”,
apreciază Nicoleta Potorac, consilier educativ al Școlii Gim-
naziale „Dimitrie Anghel” din Cornești. 

Sesiune de referat și comunicări s-a încheiat cu editarea
unei cărţi (cu ISBN), intitulată „Modele de practici în in-
cluziunea socială”. 

Conducere nouă la Liceul
Agricol „Mihail Kogălniceanu”
• Prof. Constan�n Timu
este noul director, iar
prof. Amalia Chiribuţă
este director adjunct

Începând cu data de 9 ia-
nuarie 2017, Liceul Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava are o nouă condu-
cere. Pe postul de director a
fost numit prof. Constantin
Timu, în urma promovării
probelor concursului desfă-
șurat în perioada octombrie
– noiembrie 2016.

Dat fiind că pentru postul
de director adjunct al liceu-
lui nu s-au prezentat alţi
candidaţi, pe acest post a
fost numită, cu titlu interi-
mar, prof. Amalia Chiribuţă.

Ambii directori, atât prof.
Constantin Timu, cât și prof.
Amalia Chiribuţă predau
matematica și își desfășoară
activitatea la catedra acestui
liceu de mai mulţi ani. Pro-
fesorul Timu a venit la liceul
din Miroslava în 1990, iar
doamna Chiribuţă în 1995.

„Fiind de atât de mult
timp în această școală, m-
am atașat mult de ea. Cred
cu tărie în vocaţia acestei
unităţi de învăţământ și
sper ca împreună cu Consi-
liul de Administraţie al li-
ceului și cu Primăria
Miroslava să-mi pot duce la
îndeplinire planul de mana-
gement cu care m-am pre-
zentat la concurs. Anul
acesta va fi mai greu pentru

că va trebui să ne facem
treaba într-o clădire anexă a
școlii, unitatea principală
aflându-se în reparaţii capi-
tale. Dar acesta e un lucru
bun. Elevii noștri vor dis-
pune de condiţii educaţio-
nale mult superioare. Vreau
să ne îmbogăţim baza di-
dactică, atât laboratoarele,
cât și baza tehnico-mate-
rială de la fermă, care a
rămas în urmă. Cu răbdare,
am încredere că le vom face
pe toate și toate astea se vor
reflecta într-o mai bună rată
de promovare a absolvenţi-
lor noștri”, a declarat prof.
Constantin Timu.

„Faţă de ce a spus dom-
nul profesor Timu aș mai
avea de făcut doar o singură
completare. Noi, profesorii,
ne vom mobiliza ca să scoa-
tem rezultate cât mai bune,
îndeosebi la elevii de clasele
a XI-a și a XII-a. Vom face
mai multe meditaţii și am
încredere că la bacalaureatul
din acest an vom scoate mai
mult de 52%, cât a fost pro-
centajul de promovare de

anul trecut. Sigur, nu ne aș-
teptăm ca toată lumea să
treacă BAC-ul, mai ales că
sunt și din ce în ce mai mulţi
elevi care nici nu vor să se
mai prezinte la acest exa-
men din diverse motive: unii
nu mai sunt interesaţi să
facă învăţământ superior,
alţii s-au căsătorit și au făcut
copii. Pe de altă parte, ne
vom îndrepta atenţia și spre
elevii de a VIII-a din Miro-
slava, care ar putea veni să-
și continuie studiile la noi.
Deja facem meditaţii cu ei și
profit de ocazie pentru a le
mulţumi consilierilor locali
și Primăriei Miroslava pen-
tru faptul că asigură trans-
portul gratuit al copiilor de
acasă până la sala de clasă,
precum și o masă caldă pen-
tru fiecare”, a declarat prof.
Amalia Chiribuţă.

Fostul director al liceului,
Livi Ionescu, nu s-a mai pre-
zentat la concurs pentru
ocuparea postului de direc-
tor, preferând activitatea de
la catedră în locul celei ad-
ministrative.

Liceul Agricol din Miroslava, prezent
la târgul ofertelor educaţionale
• Prezentări video şi
standuri proprii la
„Sala Paşilor Pierduţi”
de la Universitatea „Al.
I. Cuza”

Pe 5 aprilie, în Aula „Mi-
hail Eminescu” a Universită-
ţii „Al. I. Cuza” din Iași, va
avea loc „Festivalul filmelor
pentru carieră educaţio-
nală”, în fapt o amplă ac-
ţiune de promovare a
liceelor din judeţ, organizată
și coordonată de Inspectora-
tul Școlar Judeţean Iași. 

Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miro-

slava nu avea cum lipsi de la
această prezentare, dat fiind
că este și una dintre puţinele
unităţi de învăţământ cu
profil agricol din ţară, așa că
se va prezenta cu un video-
clip de 4 minute, în care va
surprinde cam tot ce trebuie
știut: despre condiţii de stu-
diu, specializări, personal
didactic, performanţe înre-
gistrate la diverse competiţii
școlare șamd.

Târgul ofertelor educa-
ţionale din Iași va putea fi
analizat în detaliu și în „Sala
Pașilor Pierduţi”, unde prin-
cipalele licee din judeţ și-au
putut amenaja câte un

stand. „Standul liceului nos-
tru va cuprinde pliante și
diapozitive. Vor putea fi
consultaţi aici elevi ai școlii,
care vor fi prezenţi la stand,
precum și profesori. Spre
deosebire de anii trecuţi,
când, ca element de inedit,
la standul nostru putea fi
mângâiaţi niște iepurași de
la ferma didactică, de astă
dată am renunţat la ei, pen-
tru a nu isca discuţii cu orga-
nizatorii în ce privește
curăţenia”, a declarat prof.
Amalia Chiribuţă, director
adjunct al liceului.

Nicoleta Potorac

Constan�n Timu Amalia Chiribu�ă



S-a scumpit taxa pe gunoiul menajer

Începând cu data de 1
februarie 2017, tariful
pentru preluarea gunoiu-
lui menajer este de 9,99
lei/persoană/lună (TVA
inclus) și de 102,17
lei/mc (TVA inclus).

Scumpirea taxei de
preluare a gunoiului me-
najer de către SC Edil In-
dustry SRL (operatorul
de salubritate acreditat
pe Miroslava) a fost de-
terminată de includerea
unei taxe de mediu de 80
lei/tonă deșeu, conform
prevederilor Legii
384/2013. În 2018
această taxă va fi de 120

lei/tonă. Fondurile reali-
zate din colectarea aces-
tei taxe sunt preluate de
Ministerul Mediului pen-
tru realizarea unor pro-
iecte de mediu.

Potrivit normativelor
europene, această taxă a
fost instituită în funcţie
de gradul de reciclare a
deșeurilor menajere. Ro-
mânia, din păcate, are
cea mai mică rată de re-
ciclare a acestui tip de
deșeuri, așa că a fost ta-
xată mai scump decât ve-
cini europeni.

În calitate de stat
membru al Uniunii Euro-

pene, România are de în-
deplinit, până în 2020,
conform directivelor eu-
ropene, următoarele
obiective: minimum 50%
rată de reutilizare și reci-
clare din masa totală a
cantităţilor de deșeuri
(hârtie, metal, plastic și
sticlă), minimum 70%
nivel de pregătire pentru
reutilizare, reciclare și
alte operaţiuni de valori-
ficare materială de mini-
mum 70% din masa
cantităţilor de deșeuri
ne-periculoase provenite
din activităţi de
construcţie și demolări,

60% valorificare a
deșeurilor de ambalaje
din total ambalaje intro-
duse pe piaţa naţională.

De asemenea, ţara va tre-
bui să atingă, anual, o
cantitate colectată de
deșeuri electronice de 4

kg/locuitor și să colecteze
separat bio-deșeurile în
vederea compostării și
fermentării acestora.

Subtraversările prost
realizate vor fi imputate

O problemă importantă cu care
se confruntă administraţia publică
locală din Miroslava o constituie
proasta calitate a subtraversărilor
pe care le fac tot mai mulţi cetăţeni
care se racordează la reţele de uti-
lităţi (apă, canal, gaz etc.). „Poate
că din comoditate, sau din zgârce-
nie – nu avem de unde ști! – unii
cetăţeni nu fac subtraversarea pe
sub drumul asfaltat la adâncimea

corespunzătoare, sau nu folosesc
utilaj specializat și din această
cauză au început să apară denive-
lări, ca niște șanţuri transversale,
în asfalt. Având în vedere că mai
toate căile de acces din comună au
fost asfaltate recent, fiind practic
noi, Primăria Miroslava va verifica
toate aceste drumuri deteriorate,
iar cetăţenii care beneficiază de
aceste racordări neconforme vor fi

puși la plată”, a declarat ing. Vio-
leta Iftimie, consilier în cadrul
compartimentului de investiţii al
Primăriei Miroslava. 

Amenajările pastorale fără știrea
primăriei sunt interzise!

Deţinătorii de ovine și caprine
care doresc să-și amenajeze o stână
pe terenul în care merg cu animalele
la pășunat sunt invitaţi la Registrul
Agricol pentru a-și actualiza datele

privind animalele pe care le deţin,
până la sfârșitul lunii martie. De
asemenea, aceștia sunt înștiinţaţi că
locul de amplasare a stânelor și a ce-
lorlalte amenajări pastorele se sta-

bilește de către Primăria Miroslava.
Executarea de construţii neautori-
zate sau amenajări de orice fel de
pășune este interzisă și se sancţio-
nează conform Legii nr. 50/1991.

Cărţi de Identitate la Primăria Miroslava
Pentru a veni în întâmpinarea persoanelor

care vor să‐și facă documente de iden�tate noi,
Primăria Miroslava în colaborare cu Serviciul de
Eviden�ă a Persoanelor Iași organizează edi�ia
a V‐a a campaniei cu tema „Prioritate la Iden�‐
tate”.

În acest sens, pe data de 18 aprilie 2017,
ora 11:30, o echipă mobilă a SPCLEP Iași va fi
prezentă la Primăria Miroslava pentru a prelua
documenta�ia specifică de la solicitan�i și pen‐
tru a face fotografiile necesare eliberării Căr�ii
de Iden�tate.

Documentele necesare pentru eliberarea
actului de iden�tate

1. Cerere �p, care se completează pe loc de
către solicitant și se semnează în fa�a lucrăto‐
rului;

2. Actul de iden�tate vechi (dacă este
cazul);

3. Cer�ficatul de naștere (copie xerox și ori‐
ginal);

4. Adeverin�ă de rol, cu care se face dovada
adresei de domiciliu a solicitantului, în original,
eliberată cu cel mult 30 de zile înainte. (Dacă
solicitantul nu este �tularul spa�iului de locuit,

găzduitorul va prezenta adeverin�a de rol, ori‐
ginală, va completa și semna pe verso‐ul cererii
pentru eliberarea actului de iden�tate în fa�a
lucrătorului de eviden�ă sau va da declara�ia de
primire în spa�iu în fa�a lucrătorului de la postul
de poli�ie);

5. Dacă solicitantul a avut Carte de Iden�‐
tate, va preda Cartea de Alegător. Dacă �tularul
nu a primit acest document sau l‐a pierdut, va
men�iona acest fapt pe cerere;

6. Chitan�a reprezentând contravaloarea
Căr�ii de Iden�tate (7 lei) plus taxa extrajudi‐
ciară de �mbru (5 lei);

7. Cer�ficatul de căsătorie, în cazul persoa‐
nelor căsătorite, sau al so�ului supravie�uitor
(copie xerox șioriginal);

8. Hotărârea de Divor�, defini�vă și irevoca‐
bilă/Cer�ficat de Divor� (copie xerox și origi‐
nal), dacă este cazul;

9.  Cer�ficatul de Deces al so�ului/so�iei, de‐
cedat/decedate, în cazul so�ului supravie�uitor
(copie xerox și original);

10. Cer�ficatele de naștere ale copiilor sub
14 ani, afla�i în grija solicitantului și care locu‐
iesc împreună cu acesta (copie xerox și origi‐
nal);

11. În cazul pierderii, un document emis de
ins�tu�ii sau autorită�i publice, cu fotografie de
dată recentă, pentru cer�ficarea iden�tă�ii,
respec�v: carte de alegător, pașaport, permis
de conducere, legi�ma�ie de serviciu, livret mi‐
litar, diplomă de absolvire a unei ins�tu�ii de
învă�ământ (copie xerox și original);

12. În cazul furtului, se va depune și dovada
emisă de Poli�ie din care să rezulte că furtul a
fost înregistrat (copie xerox și original).

Important! Cererea pentru eliberarea unui
act de iden�tate, înso�ită de documentele ne‐
cesare, se depune personal de către solicitant.

În conformitate cu prevederile legale, cetă‐
�enii au obliga�ia de a solicita un nou act de
iden�tate:

• Cu cel mult 180 zile înainte de expirarea
termenului de valabilitate a actului de iden�‐
tate, dar nu mai pu�in de 15 zile;

• În termen de 15 zile de la deteriorarea,
furtul sau pierderea actului de iden�tate, sau
de la producerea unor modificări în datele de
iden�ficare, domiciliu etc.;

• În termen de 15 zile de la împlinirea vâr‐
stei de 14 ani. 
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• Scumpirile au fost determinate de introducerea unei
noi taxe de mediu

Stropirile cu substanţe
chimice trebuie anunţate
din timp apicultorilor

• Dacă un apicultor înregistează pagube, pentru
că nu a fost anunţat, deţinătorul terenului stropit
va plă� despăgubiri

Având în vedere că nu mai e mult până să înceapă
campaniile de stropiri la terenurile agricole, domenii
silvice și pomii fructiferi, Sindicatul Apicultorilor din
Iași, care a aderat recent la Sindicatul Apicultorilor din
România solicită sprijin primăriilor și consiliilor locale
în mediatizarea acestor campanii, pentru ca acestea să
fie făcute cu știrea apicultorilor, existând altfel perico-
lul real de intoxicare a albinelor.

Astfel, pentru a preveni intoxicaţiile la albine, deţi-
nătorii de suprafeţe agricole și silvice, care efectuează
tratamente chimice la culturile agricole și silvice pe
care le deţin, sunt rugaţi să anunţe primăriile și con-
siliile locale, în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte de
efectuarea tratamentului, precum și denumirea pro-
dusului folosit, pentru ca apicultorii să aibă timp să-și
mute stupii.

La rândul lor, consiliile locale și primăriile trebuie
să anunţe telefonic cu cel puţin 24 ore înainte, apicul-
torii care au vatră de stupină temporară sau perma-
nentă, înaintea efectuării tratamentelor cu substanţe
chimice.

În cazul în care apicultorul – prin neanunţarea tra-
tamentelor chimice de către deţinătorul de suprafeţe
agricole și silvice – înregistrează mortalităţi la familiile
de albine, se întocmește proces verbal de evaluare a
pagubelor, iar acestea vor fi acoperite de către deţină-
torii de suprafeţe agricole sau silvice, la valoare de
piaţă a familiilor de albine și a producţiei de miere care
ar fi trebuit obţinută în urma culesului.



• Cine nu se racordează riscă să i se
taie accesul la reţeaua de alimentare cu
apă potabilă a comunei

Urbanizarea și alinierea la standar-
dele de viaţă specifice comunităţii euro-
pene implică în egală măsură costuri
uriașe din partea administraţiei publice
locale din Miroslava, iar extinderea re-
ţelei de canalizare reprezintă un efort fi-
nanciar important. Cu toate acestea,
există un număr însemnat de persoane
ale căror gospodării nu s-au racordat la
reţeaua de canalizare, deși proiectul de
extindere a acesteia le-a vizat în mod di-
rect. 

Problema investiţiilor în canalizare și
a cetăţenilor care refuză să se racordeze
este una la nivel naţional. Acest lucru a
contribuit la ajustarea legislaţiei, prin
adoptarea Legii 224/2015, care prevede
nu doar sancţiuni contravenţionale, ci
și măsuri administrative, pe care auto-
rităţile locale sunt obligate să le ia. 

Astfel, potrivit Legii 224/2015 și
HCL nr.49/2017, persoanele fizice sau
juridice (inclusiv cele care au sisteme
proprii de alimentare cu apă) au obliga-

ţia de a se racorda la sistemele publice
de canalizare existente sau nou înfiin-
ţate, dacă nu deţin staţie de epurare
avansată, care să respecte normele de
descărcare a apelor epurate în mediul
natural.

Concret, neracordarea la reţeaua de
canalizare a gospodăriilor prin dreptul
cărora aceasta trece va duce nu doar
amenzi contravenţionale, dar și la sista-
rea apei potabile de la reţeaua cu apă
potabilă a comunei.

Victorie confortabilă cu Atletico Vaslui: 5-0!
Știinţa Miroslava a avut

o misiune facilă în faţa
unei echipe care se apro-
pie de faliment, Atletico
Vaslui, bifând sâmbătă
cea de-a treia victorie con-
secutivă în campionat,
fără gol primit. A fost, de

altfel, cea mai clară victo-
rie obţinută de Știinţa în
acest retur, scor 5-0, pe
fondul a cel puţin alte 10-
15 ocazii la poarta apărată
de Cernat și Badit. Badit
Sebastian a fost singura
rezerva a celor de la Atle-

tico, făcând schimb de lo-
curi cu Cernat în repriza
secundă.

Golurile formaţiei
noastre au fost marcate de
Dănuţ Tăcuţanu (24),
Denis Botezatu (61), Ro-
bert Ambrosie (75),
Eduard Sandu (85) și Ale-
xandru Marin (90+2).

Fundașul-golgheter al
Știinţei, Dănuţ Tăcuţanu,
a deblocat tabela de la Uri-
cani la mijlocul primei
părţi, după o minge arun-
cată în careu de Denis Bo-
tezatu, prelungită
periculos cu capul spre
propria poartă de unul
dintre fundașii Vasluiului.

Tăcuţanu a apărut în 6
metri și a reluat imparabil,
răzbunând astfel ocaziile
ratate până atunci de Cos-
min Nemţanu și Alexan-
dru Marin.

Dănuţ Tăcuţanu este
cel mai important marca-
tor al Știinţei, cu 9 reușite
în actuala stagiune. Din
păcate, acesta nu își va
putea îmbunătăţi cifrele în
următoarea etapa din
cauza cartonașului galben
primit cu Atletico Vaslui.

În pofida numeroaselor
șuturi spre poarta lui Cer-
nat, luând în calcul aici și
o situatie de unu la unu
avută de Marin cu goal-
keeperul lui Atletico, Mi-
roslava a intrat la pauză cu
avantaj minim, desprinde-

rea având loc în minutul
61, când Denis Botezatu,
servit foarte bine în cen-
trul careului de Marin, a
înscris primul său gol de la
revenire.

Situatia a devenit și mai
clară din minutul 75, după
ce Robert Ambrosie, la
rândul său, și-a trecut în
cont prima reușită în tri-
coul Știinţei. Ambrosie a
urmărit o minge lungă tri-
misă din jumătatea noas-
tră, l-a culcat pe Badit și a
marcat pentru 3-0.

Scorul a căpătat pro-
porţii spre final – Alexan-
dru Marin a mai irosit o
nouă ocazie singur cu por-
tarul, dar în apropiere s-a
aflat Eduard Sandu, care a
trimis în plasă. Marin a

stabilit scorul final din
pasa lui Codrin Chelaru,
punând capăt unei zile
mai puţin faste pentru va-
sluieni. Este a doua victo-
rie cu 5-0 obţinută de
Miroslava, după 5-0 în tur
cu Avântul Valea Mărului.

„Chiar dacă echipa din
Vaslui trece printr-o pe-
rioadă nu tocmai prielnică
performanţei, prezen-
tându-se cu 12 fotbaliști
pe foaia de joc, băieţii
noștri au tratat meciul cu
multă concentrare și entu-
ziasm, dominând terenul
până la fluierul de final al
partidei. A fost un rezultat
bun care, sper eu, dă și
mai multă încredere gru-
pului pentru a putea con-
tinua și câstiga partidele
care urmează”, a declarat
președintele Daniel Aca-
trinei, la încheierea parti-
dei.

Știinţa Miroslava:
Ţintea (Drăgan 78), Cer-
neuţanu, Moisi, Tăcuţanu,
Maxim, Botezatu, Izmană,
Agrigoroaei (Ambrosie
60), Văleanu (C. Chelaru
66), Nemţanu (Ed. Sandu
75), Marin.

Rezerve: Drăgan, Hu-
ţanu, C. Chelaru, Săriţanu,
Ambrosie, Ed. Sandu și
Săvoaia.

Racordarea riveranilor la reţeaua de
canalizare nou înfiinţată este obligatorie!Bravo, Antonia!

• Cupa Primăverii la tenis de
câmp juniori a plecat la
Miroslava

Iată că munca susţinută și
ambiţia bine canalizată pot da
rezultate dintre cele mai bune.
Este și cazul junioarei Antonia
Burcuţă (AS Tenis Club Leo),
care și-a adjudecat trofeul de la
Cupa Primăverii, desfășurat în
perioada 11 – 17 martie, la
Roman. 

Venită din calificări, nimeni
nu i-ar fi dat vreo șansă de victo-
rie în faţa mult mai titratelor și
experimentatelor Ioana Ra-
chieru (CS Condor Piatra
Neamţ) și Ana Maria Știrbu
(TCM Roman). Le-a învins însă
categoric pe amândouă: pe
Știrbu în semifinală (6-0, 6-3) și
pe Rachieru în finală (6-1, 7-5).

Această victorie la Cupa Pri-
măverii a propulsat-o pe Antonia
cu 26 locuri în sus în clasamen-
tul FRT. Acum se află pe poziţia
96. Antonia Burcuţă este legiti-
mată la AS Tenis Club Leo și este
antrenată de prof. Sergiu Leonte. 
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Qwankido, la Miroslava!

Qwankido‐ul, un s�l de arte mar�iale chino – vietnamez, reprezintă un mod de via�ă, o metodă de a te cunoaște și de a te în�elege. Nu contează vârsta,
cons�tu�ia corporală sau starea fizică. Importantă e voin�a și dorin�a ta de a porni pe un drum nou, plin de beneficii: autoapărare, dezvoltarea fizică armo‐
nioasă, dezvoltarea mentală, disciplinarea și educarea copiilor, prac�carea unui sport de performan�ă și a unui mod de via�ă sănătos. Clubul Spor�v „Manh
Su Tu” vă așteaptă cu drag la Sala de Sport Miroslava pe to�i cei dornici de a pătrunde în taina artelor mar�iale!

Program: mar�i și joi, începând cu ora 18:30.
Persoană de contact: 0744‐690.277 ‐ prof. Vasile Boca

Clasament Liga a III-a, seria 1

Loc  Echip  MJ V E Î GM GP +/- P
1   Înfr irea H rman  18  12 4 2 43  12 31 40 
2   Csikszereda  17  12 4 1 38  11 27 40 
3   tiin a Miroslava  18  12 2 4 41  20 21 38 
4   Aerostar Bac u  18  10 4 4 29  16 13 34 
5   Atletico Vaslui  18  9  2 7 36  29 7  29 
6   Sporting Lie ti  18  8  3 7 23  20 3  27 
7   Petrotub Roman  18  8  3 7 32  34 -2 27 
8   Olimpia Râmnicu S rat 18  8  2 8 25  22 3  26 
9   Olimpic Râ nov  18  6  4 8 21  23 -2 22 
10   Metalosport Gala i  17  5  4 8 14  23 -9 19 
11   Pa cani  18  5  1 12 29  46 -17 16 
12   Valea M rului  16  5  1 10 22  45 -23 16 
13   Sportul Chi cani  18  3  3 12 14  35 -21 12 
14   Odorheiu Secuiesc  17  3  3 11 16  42 -26 12 
15   Sport Club Bacau  18  4  4 10 27  35 -8 -16 
Promoveaz  
Retrogradeaz  
Posibil Retrogradare 

Penalizare:  
•  Sport Club Bacau: -32 puncte 

•  De pe locul 12 va retrograda echipa cu cele mai putine  
puncte din cele 5 serii de Liga 3. 


