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Hans Klemm și micii
antreprenori de la Miroslava

• Produsele tradiţionale, inovaţiile şi
preocuparea elevilor de aici pentru
business‐ul agricol au creat o profundă
impresie diplomatului american.
Foarte încântat de primirea pe care i-au făcut-o elevii și personalul didactic al Liceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava”, ambasadorul SUA la
București, Hans Klemm a postat pe site-ul oficial al
ambasadei câteva impresii, într-un fișier video. Excelenţa sa a încheiat astfel o acţiune deosebit de frumoasă a unui proiect al Fundaţiei Româno-Americane
în colaborare cu World Vision, prin care statul ameri-

can încurajează dezvoltarea antreprenoriatului în agricultură, la tinerii absolvenţi. Parteneri de succes în
acest proiect, intitulat JA Innovation Day, au fost și
elevii liceului agricol, care au profitat de ocazie pentru
a-și face cunoscute ideile, în lobby-ul de la parterul Palatului Sturdza. Pasionat de agricultură și având cunoștinţe solide în domeniu, înaltul demnitar american
s-a oprit la fiecare masă, a solicitat detalii despre produsele expuse și a făcut poze cu elevii.
La plecare, a primit din partea tinerilor viitori antreprenori, un pachet cu produse tradiţionale, pregătit
special în laboratoarele proprii și, firește, un borcănel
cu „spicy ghost” faimoasa dulceaţă de ardei iuţi, premiată de altfel la un concurs de inovaţii organizat de
MEC, pentru elevii de liceu. Nu însă înainte de a
semna în cartea de onoare!

Semafor nou, în Valea Adâncă
• Este al doilea semafor
pus în funcţiune, după cel
montat deja în centrul
satului Miroslava, iar al
treilea va ﬁ instalat la
intrarea în Horpaz
Potrivit autorizaţiei emise de
Poliţia Rutieră, la intersecţia
AJC Ana Maria, din Valea
Adâncă, cu DJ 248 A, pe ruta
Iași – Ciurea, a fost dat în funcţiune un nou semafor. Investiţia
aparţine comunei Miroslava,
care încearcă prin această măsură să reglementeze traficul au-

tovehiculelor din zonă.
Fiind vorba de o porţiune de
drum intens circulată, îndeosebi
în orele de vârf, protestele șoferilor care acuză încleierea traficului nu au întârziat să apară.
„Au ajuns și la noi sesizări în
acest sens, dar considerăm că
măsura impusă a fost una corectă. În acel loc au loc permanent accidente, ori din cauză că
unii șoferi nu se asigură, ori pentru că sunt grăbiţi și circulă cu
viteză, punând în pericol pietonii. Anul trecut numai, chiar
acolo, am avut trei accidente
mortale, cu pietoni loviţi la tre-

cere. Semafoarele sunt bune.
Chiar dacă șoferii au de așteptat
două minute, riscul de accident
este redus la zero. În plus, mașinile care vin din Valea Adâncă
spre Iași se pot încadra mult mai
ușor în trafic. Înainte aveau de
așteptat mult și bine să le facă și
lor loc cineva în coloană”, a observat ing. Violeta Iftimie, consilier în cadrul compartimentului
de investiţii al Primăriei Miroslava. Un semafor asemănător
urmează să mai fi dat în funcţiune și la intersecţia dintre același drum judeţean și intrarea în
satul Horpaz.

„A fost o experienţă extraordinară să văd tineri antreprenori cum au acumulat cunoștinţe de bază în
marketing și management al afacerilor în domeniul
agricol. Eu însumi, am preocupări în acest domeniu și
am urmărit cu interes tot ce au realizat acești copii”, a
declarat Hans Klemm.
Vizita ambasadorului american Miroslava a avut loc
miercuri, 5 aprilie, fiind precedată de o alta la sediul
din Iași a firmei Amazon.
„Suntem bucuroși că Excelenţa Sa ne-a onorat cu
prezenţa la acest eveniment, mai ales că am muncit
mult la pregătirea lui. Astfel de acţiuni ne motivează
și pe mai departe. Știm că, prin perseverenţă și creativitate, oricare dintre elevii prezenţi la această expoziţie
poate ajunge departe”, a declarat Constantin Timu, directorul liceului.
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SERVICII
• Caut bonă pentru copii școlari, în Miroslava. Dorim o persoană serioasă,
cu experienă și răbdare. Salarizare negociabilă! Permisul de conducere re‐
prezintă un avantaj. Telefon: 0721.280.783
• Căutăm bonă cu domiciliul în Miroslava, persoană cu experienă și nefu‐
mătoare. Avem o feă de 3 ani și jumătate (care va merge și la grădiniă) și
un băieel de 1 an. Acasă va ﬁ în permanenă unul dintre părini. Programul
este de luni până vineri, de la ora 9:00 la ora 18:00. Rugăm seriozitate! Relaii
la telefon: 0743.07.18.18.
DIVERSE
• Vând pui de curcan, rasă grea, la 1 kg, vaccinai și deparazitai. La maturi‐
tate ajung la peste 25‐30 kg. Asigurăm consultană pentru creștere și furaje.
Relaii la tel. 0748‐084.648.
AUTOMOTO
• Vând motoscuter Peugeot – com. Miroslava. Tel: 0740‐684.520.
• Vând Dacia 1310 break, în stare de funcionare. 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 – fâneaă, în Valea Ursului (lângă biserică). Tel: 0745‐
914.122.
• Vând lot de teren, 527 mp, în Valea Ursului, intravilan. Telefon: 0746‐
828.420.
SERVICII MEDICALE
• Kinetoterapeut autorizat efectuez kinetoterapie, ﬁzioterapie (cureni și ul‐
trasunet) și masaj la domiciliu. Telefon 0745‐952.667.
LOCURI DE MUNCĂ
• Salon modern, situat în centrul comunei Miroslava (deasupra magazinului
alimentar de la semafor) angajează manichiuristă, frizer, coafor și cosme‐
cian. Relaii la telefon: 0745‐08.60.61.
• Primăria Miroslava angajează tehnician sau asistent veterinar, pentru pa‐
docul de câini comunitari, din Balciu. Relaii suplimentare, la telefon: 0748‐
078.114.
• SC Avantest SRL, punct de lucru în Brătuleni, angajează personal pentru
service auto, cu următoarele specializări: mecanic auto, pregător, electrician
auto, inginer. Detalii la telefon: 0722‐33.11.62.
• Salon Oana Style din valea Ursului angajează manichiuristă. Salariu ﬁx sau
procent din încasări. Detalii la tel: 0758‐518.345.
• SC Aspect Clean SRL cu sediul în Miroslava, angajează șofer și mozaicari
pentru monumente funerare. Tel: 0745‐532.458.
• SC Concord Service Center SRL, situat în Valea Lupului (vizavi de Anbio‐
ce) angajează persoană harnică și ordonată, care să se ocupe de meninerea
curăeniei în birourile și spaiile 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.
• Depozitul de produse cosmece – MAKEUP SHOP ROMANIA angajează:
‐ ambalator manual: 3 posturi;
‐ grădinar: 1 post;
‐ bucătăreasă/ menajeră: 1 post.
Locaie: Miroslava, lângăa Primărie. Oferim: program de lucru 8 ore, contract
de muncă pe perioadă nedeterminată. Relaii la telefon 0756.800.500.
• Fabrică producătoare de ambalaje din carton ondulat, din Iași, angajează:
‐ 4 operatori ulaj;
‐ 2 muncitori necaliﬁcai
Oferim: program de lucru 8 ore, posibilitate de promovare, contract de
muncă pe perioadă nedeterminată. Relaii, la telefon: 0232‐278020, e‐mail:
maparominvest@yahoo.com
• Tipograﬁe angajează:
‐ Șofer
‐ Persoane pentru legătorie de carte
‐ Persoane pentru imprimări serigraﬁe
‐ Manipulant
‐ Călcătoreasă – menaj
‐ Specialist operare calculator/imprimantă matrie pentru par oﬀset
Locaie: Miroslava. Relaii suplimentare la telefon 0740.108.880.
• Pensiunea Antares, din Dancaș, angajează menajeră și ospătar cu expe‐
rienă. Detalii la tel.: 0743‐966.908.
• SC TESS INDUSTRIE SA ‐ punct de lucru Miroslava (Constann 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
Condii: 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.
Constann Langa nr.68).
• Conex Distribuon angajează lucrători comerciali pentru depozitul central
din Iași. Program full‐me sau part‐me. Pachet salarial: salariu ﬁx plus bo‐
nuri de masă, plus decontare transport, posibilitate de accesare bonusuri lu‐
nare. Persoanele interesate pot depune CV la sediul companiei Conex
Distribuon SA, Calea Chișinăului nr.32, sau pe adresa de mail: hr@conex‐
dist.ro. Informaii suplimentare la telefon: 0745‐257.417.
• Fundaia Alături de Voi angajează confecioner ansamblator arcole din
texle și persoană pentru curăenie. 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 Fundaiei Alături de Voi România, care se aﬂă
în sat Uricani, comuna Miroslava (vizavi de Anbioce), la 200 m de staia
de autobuz. Fundaia Alături de Voi România este o organizaie non‐guver‐
namentală care are ca scop incluziunea pesoanelor din grup vulnerabil, ofe‐
rind servicii sociale și de integrare profesională.
• SC Stef Invest SRL Iași angajează muncitori caliﬁcai și necaliﬁcai în con‐
strucii drumuri. Se oferă:
‐ Transport de la cel mai apropiat mijloc de transport;
‐ Salariu în funcie de experienă și mp;
‐ Ore suplimentare plăte peste normă;
‐ Indici de performană.
Cei interesai pot suna latelefon: 0740‐23.59.79, 0749‐10.71.27, 0732‐
40.83.39.
• SC Eurofrutas Temporar SRL, cu sediul în Bucureș, str. Giurgiului nr. 164,
bl. C23, cam. 3, autorizată și acreditată de Ministerul Muncii și Proteciei So‐
ciale 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. Relaii și înscrieri la tel.: 0247‐ 411.247,
0723‐616.335.

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

Normative al Consiliului Local
Reunit în ședinţă de lucru ordinară, pe data de 30 martie 2017,
Consiliul Local Miroslava a dezbătut, votat și aprobat următoarele
normative locale:
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul
2017 al UAT Miroslava;
• Hotărâre pentru revocarea HCL Miroslava nr. 55/28.02.2017, privind aprobarea constituirii 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 pentru revocarea HCL Miroslava nr. 39 /28.02.2017, privind
aprobarea Planului anual de ocupare a
funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava
pentru anul 2017;
• Hotărâre privind aprobarea Actului
Adiţional nr.17 la Actul Constitutiv și a
Actului Adiţional nr.18 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă
Canal Iași – ARSACIS;
• Hotărâre privind aprobarea Actului
Adiţional nr.19 la Contractul de delegare
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009,
încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și
SC APAVITAL SA;
• Hotărâre privind aprobarea proiectelor de investiţii care urmează a fi
finanţate din creditul contractat de Comuna Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Asociatiei Sportive pentru Educaţie, Tineret, Cultură și Sport
„Știinţa Miroslava”, în anul calendaristic
2017;
• Hotărâre privind concesionarea
spaţiului din domeniul public al comunei, în suprafaţă de 52,90 mp, situat în
imobil-Primăria Veche din sat Balciu,
pentru desfășurare activităţi de farmacie;
• Hotărâre privind încetarea, prin
acordul părţilor, a contractului de concesiune nr.28923/06.11.2015, încheiat
între Comuna Miroslava și CMI „Dr.
Grozdan Ana Minodora”;
• Hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică deschisă, a parcelelor de teren situate în T72, T74 și T75
conform PUG extins sat Cornești, rămase
neconcesionate
în
urma
desfășurării procedurii de licitaţie publică pentru construire locuinţe tineri și
specialiști în comuna Miroslava;
• Hotărâre privind însușirea Inventarului Domeniului Public al Comunei Miroslava, Anexă nr.1 la HCL Miroslava

nr.41/28.02.2017, ca urmare a înscrierii
drumului DE 1529 în inventar;
• Hotărâre pentru modificarea și
completarea Anexei nr.1 la HCL Miroslava nr.108/15.12.2016, privind aprobarea Programului anual estimativ al
achiziţiilor publice al Comunei Miroslava, pentru anul 2017 (poz.75-86);
• Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - beneficiar Bișog
Petru PFA pentru MODIFICARE REGLEMENTĂRI PUG DIN ZONA G1 ÎN
1A, în vederea construirii unui atelier de
tâmplărie, teren situat în sat Ciurbești,
tarlaua 78, în suprafaţă de 1000 mp;
• Hotărâre privind necesitatea aprobării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și a
indicatorilor de eficienţă economică
pentru proiectele :“Extindere de reţele
electrice în localitatea Balciu, zona str.
Dealul Nucului” și “Extindere de reţele
electrice în localitatea Valea Adîncă,
zona str. Livezilor;
• Hotărâre pentru modificarea și
completarea
HCL
Miroslava
nr.26/31.01.2017, privind acordarea
unui sprijin financiar pentru pregătirea
elevilor, pentru îmbunătăţirea calităţii
rezultatelor laevaluarea naţională din
anul școlar 2016 – 2017;
• Hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor
profesionale individuale pentru secretarul Comunei Miroslava pentru anul
2016;
• Hotărâre privind acordarea a 20 de
burse de studiu elevilor și/sau
studenţilor proveniţi din familii defavo-

Campanie de depunere a cererilor
pentru subvenţii APIA
Agenia de Plăi și Intervenie pentru Agricultură lansează, începând cu data
de 1 mare, campania de depunere a cererilor unice de plată pentru obinerea
subveniilor pe anul 2017. Campania de depunere a cererilor se va ﬁnaliza la data
de 15 mai a.c.
Cel mai important document de idenﬁcare și eligibilitate a fermierilor este
adeverina de la Registrul Agricol, care poate ﬁ obinută de la Biroul Unic al Pri‐
măriei Miroslava. „Pentru a preveni aglomerarea la ghișeu, rugăm persoanele in‐
teresate să obină aceste adeverine 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 21 mare – 20 aprilie
2017, la Oﬁciul de Stare Civilă al Pri‐
măriei Miroslava, au fost înregistrate
următoarele:
Căsătorii
• Mocu Andrei George, cu Pătrașcu
Carmen Paula;
• Sofron Victor, cu Burbulea Diana;
• Anicăi Alin, cu Ostaci Florenna;
• Didoni Paolo Mario, cu Moise
Doina.
Decese
• Axinte Elena (95 ani, Iași);

• Focșăneanu Gheorghe (70 ani, Vo‐
roveș);
• Petrică Maria (83 ani, Miroslava);
• Tudurache Ortansa (77 ani, Gău‐
reni);
• Plămădeală Călin (68 ani, Uricani);
• Poloboc Maria (60 ani, Roznov);
• Panainte Florica (69 ani, Valea
Adâncă);
• Chimir Virginia (76 ani, Găureni);
• Molocia Pavel (81 ani, Mironeasa);
• Procovanu Ion (66 ani, Miroslava);
• Vultur Lucia (85 ani, Iași);
• Beleagă Mihai (57 ani, Găureni)
Primăria comunei Miroslava le
adresează sincere condoleane familii‐
lor îndurerate!

rizate din comuna Miroslava, pentru perioada 01.01.2017-16.06.2017;
• Hotărâre privind modificarea și
completarea Nomenclatorului stradal al
comunei Miroslava, Anexa nr.1 la HCL
nr.30/26.02.2016;
• Hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat între
Școala Gimnazială „Col. Constantin
Langa” – Miroslava și UAT Miroslava,
având ca obiect darea în folosinţă gratuită de către comodant a microbuzelor
școlare cu numerele IS-08-VMI și IS-25SMB;
• Hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat între
Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel”
Cornești și UAT Miroslava, având ca
obiect darea în folosinţă gratuită de către
comodant a microbuzului școlar cu numărul IS-08-GYX;
• Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT
Miroslava și UAT Iași, în vederea creării
cadrului organizatoric pentru susţinerea
desfășurării de evenimente artistice (suplimentare);
• Hotărâre privind aprobarea situaţiei
financiare anuale și a anexelor aferente
pentru anul 2016 ale SC Servicii Publice
Miroslava SRL (suplimentare);
• Hotărâre privind necesitatea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și
servitute către SC DELGAZ GRID SA, a
terenului ce aparţine de domeniul public
al UAT Miroslava, pentru execuţia proiectului “Deviere reţele electrice impusă
de lucrări de construcţii în T14, localitatea Brătuleni” (suplimentare)

În amintirea doamnei
educatoare CHIRIAC RODICA
La începutul
lunii aprilie
2017, colega
noastră s-a
stins. Viaţa sa
profesională a
fost strâns legată de Cornești,
fiind educatoare
titulară din
1991. Și-a lăsat amprenta asupra
generaţiilor de copii, ghidându-i
spre primele noţiuni de bună-purtare și disciplină, purtându-le
mânuţa ce ţinea un creion pe caiet
sau pe foaia de colorat, învătându-i poezii și cântece. Serbările, organizate cu diferite ocazii,
erau așteptate cu nerăbdare, atât
de copii, cât și de părinţi.
Ne vom aminti cu plăcere de
DOAMNA RODICA - coleg drag,
cadru didactic dedicat și om de de
excepţie!
DUMNEZEU S-O ODIHNEASCĂ
ÎN PACE!
Colegii, elevii și părinţii
care i-au fost alături
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Asfaltări, extinderi de reţele, amenajări sportive
Vremea încălzindu-se, contractorii au reluat lucrările de
construcţii la toate obiectivele
de investiţii pe care le au în derulare.
• A fost inaugurat semaforul
din Valea Adâncă (AJC Ana
Maria cu DJ 248 A Iași – Ciurea) și urmează a fi dat în funcţiune și semaforul de la Horpaz
(la intersecţia cu același drum
judeţean);
• Au fost reluate lucrările hidraulice pe drumurile recent
asfaltate – șanţuri și rigole pluviale, podeţe de acces la proprietăţile gospodăriilor riverane;
• Continuă asfaltările – conform graficului prezentat în
ediţiile anterioare. Strada Via
Mare, din Uricani este gata, iar
recepţia acesteia va avea loc în
două săptămâni. Strada a fost
dotată cu parapeţi de protecţie
și „mână curentă” la trotuar;
• Tot în Uricani, au fost asfaltate: str. Pădurii (800 m),
str. Petrache Mertic, Str. Podgoriei (continuare), str. Bahlui

și str. Școlii; Având în vedere
că lucrările de moderizare a
căilor de acces se fac în conformitate cu un grafic prestabilit,
cetăţenii sunt rugaţi să aibă
răbdare, că vor fi aduse la nivel
și căile de acces spre proprietăţi, după ce for fi finalizate rigolele de scurgere pluvială;
• În localitatea Dancaș au

început lucrările de modernizare a străzii principale, la
nivel de balast, precum și șanţurile de pe marginea drumului;
• A fost făcută recepţia la
rampa de încărcare a gunoiului
menajer, din Balciu;
• Continuă lucrările de extindere a Bazei Sportive din
Uricani, vestiarul pentru sportivi fiind aproape gata. Au mai
rămas de finisat dormitoarele,
finisajele exterioare, amenajarea unei parcări pentru autoturisme și racordul la utilităţi;
• La fel, continuă lucrările
de extindere a Sălii Polivalente
din Miroslava, cu încă două
noi corpuri de clădire. Aici se
lucrează la finisajele interioare, montarea instalaţiilor
sanitare și racordul la utilităţi;
• Continuă lucrările de execuţie a drumurilor și căilor de
acces din incinta Parcului Industrial Miroslava. Pentru început, aceste drumuri sunt
pietruite, dar pe măsură ce
agenţii economici își vor fina-

Proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării
În completarea listei depuse de Pimăria Miroslava
la MDRAPFE, cu solicitările
de proiecte pentru finanţare
în etapa a II-a a Programul
Naţional de Dezvoltare Lo-

cală, au fost depuse următoarele proiecte:
• „Extindere reţea de colectare ape uzate în satele
Valea Ursului, Vorovești,
Brătuleni, Miroslava, Uri-

Sens unic pe strada
Constantin Mavrocordat
Începând cu data de 1
iunie a.c., dacă Poliţia Rutieră va da aviz favorabil, pe
strada Constantin Mavrocordat din Miroslava, circulaţia se va face în regim de
sens unic, pe direcţia Valea
Adâncă – magazin „Doi
Pași”. Asta înseamnă că
toate mașinile care vor veni
de pe străzile din zona de
concesiuni a Miroslavei vor fi

obligate să facă la stânga.
Este vorba de străzile: Constantin Mavrocordat Vodă,
Dimitrie C. Butculescu, Elias
Șaraga, Eustatie Dabija Vodă
și Prof. Grigore C. Buţureanu. Instituirea sensului
unic pe strada Constantin
Mavrocordat a fost determinată de lăţimea mică a acesteia și s-a făcut la sesizarea
cetăţenilor din zonă.

Telefon pentru sesizări iluminat
public
Pentru o mai bună gesonare a reclamaiilor privind funcionarea ilu‐
minatului public în comună, Primăria Miroslava pune la dispoziia cetă‐
enilor un număr de telefon la care pot suna, în caz de
avarii/deranjamente: 0232‐295.680, interior 27.
Apelurile vor ﬁ preluat și trecute într‐un registru special, urmând ca
personalul de specialitate să meargă la faa locului și să remedieze de‐
feciunea, sau să înlocuiască lampa arsă.

cani, Ciurbești și Găureni,
Comuna Miroslava, Judeţul
Iași”;
• „Modernizare școala
primară, Localitatea Proselnici, Comuna Miroslava,

liza construcţiile și obiectivele
industriale acestea vor fi asfaltate. În paralel, se lucrează la
lucrările de proiectare pentru
extinderea reţelei de apă și canalizare din Parcul Industrial.
• Primăria Miroslava intenţionează să amenajeze un sens
giratoriu, de pe șoseaua de
Centură spre Delphi. În sfârșit,
a fost obţinut Avizul de la Drumuri Naţionale și urmează să
fie organizată licitaţia pentru
execuţia lucrărilor;
• La Primăria Veche (în Balciu), va fi executat un garaj
pentru utilajele din dotarea
serviciului de gospodărie comunală (SC Servicii Publice
Miroslava). Proiectul pentru
această amenajare a fost finalizat și urmează execuţia lucrării;
• Continuă lucrările de extindere a reţelei de apă pe capetele de străzi unde această
utilitate nu a ajuns încă. Recepţia lucrărilor de extindere a
reţelei de apă din Vorovești a
fost făcută;

Judeţul Iași”;
• „Extindere și modernizare școală primară, Localitatea Ciurbești, Comuna
Miroslava, Judeţul Iași”;
• „Modernizare gradiniţă
cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava, Judeţul Iași”.

Locuri de casă pentru tineri
În perioada 2 – 5 mai, Primăria Miroslava va distribui un
anunţ public privind concesionarea de terenuri având ca
destinaţie construcţia de locuinţe pentru tineri, în tarlaua
T74, din Cornești.
Persoanele interesate de aceste concesiuni trebuie să îndeplinească o serie de condiţii precum: vârsta până în 35 ani,
domiciliu stabil în comuna Miroslava și să nu mai fi deţinut
un teren sau locuinţă personală. Pentru detalii sau alte informaţii legate de modul de desfășurare a licitaţiei, solicitanţii se pot adresa compartimentului de achiziţii din cadrul
Primăriei Miroslava.

Pentru urgenţe, sunaţi la
0232-295.680/27!
Pentru o mai bună comunicare cu publicul, Primăria comunei Miro‐
slava a înﬁinat un serviciu de apel unic în caz de urgene, la care cetăenii
pot suna și obine o soluie rapidă în funcie de problema cu care se con‐
fruntă. Acest serviciu este asigurat de un angajat în cadrul Registraturii,
care preia apelul și sesizează comparmentul de proﬁl în vederea
soluionării problemei sesizate. Spre exemplu, dacă este un caz de
violenă domescă, este sesizată Poliia Locală iar dacă este un caz de in‐
cendiu sunt trimiși pompierii șamd. Notele telefonice sunt consemnate
într‐un registru special de evidenă.

• Datorită unor modificări
importante de preţuri la materiale, procedura de achiziţie
pentru extinderea reţelei electrice în Cornești a fost reluată.
În această procedură a fost inclusă și str. Pădurii din Ciurbești;
• Extinderea reţelei de iluminat public este un proiect pe
termen lung al Primăriei Miroslava și, dată fiind valoarea
acestuia, el se va derula pe
etape. Deocamdată, personalul
de specialitate al Primăriei face
drumuri în teren și în funcţie
de ce constată va stabili un
plan de priorităţi. Oricum,
prioritate vor avea străzile cu
densitatea urbană cea mai
mare;
• Pentru consolidarea versantului pe unde trece str. Iazului din Horpaz, Primăria
Miroslava a înaintat un proiect
spre finanţare la Compania
Naţională de Investiţii. Când
va veni notificare de la CNI
atunci vor demara și lucrările.

MIROSLAVA

Culturalaă

Olga Sturdza

Dimitrie Anghel

Mihail Kogalniceanu

20 mai - noaptea muzeelor

ACUM UN VEAC

• Vizitatorii vor avea la dispoziie un microbuz pentru a vizita obiec‐
vele dorite.

Iași, capitala României 1916 - 1918

În noaptea de sâmbătă spre duminică, din 20 mai, toate muzeele și
instuiile culturale din România își vor deschide porile tuturor persoa‐
nelor care vor să le viziteze, fără a mai plă bilet. Aciunea, ﬁind una com‐
plexă și de dimensiune europeană, presupune nu doar plimbări prin faa
vitrinelor cu diverse exponate, ci și spectacole culturale interacve de
muzică, teatru, dans și ﬁlm, în ideea de a antrena publicul mai apăsat în
proiectele culturale. Treizeci de ări europene parcipă acv la noaptea
muzeelor, iar România nu avea cum să lipsească de la acest eveniment,
care se bucură de sprijinul necondiionat al Ministerului Culturii.
Noaptea muzeelor e o aciune familiară ieșenilor, iar comuna Miro‐
slava este și ea inclusă în acest proiect, cu obiecvele sale: Palatul Sturdza
și Centrul Turisc, unde a fost amenajat un muzeu dedicat poetului Di‐
mitrie Anghel, în colaborare cu Muzeul Literaturii Române. Pentru o mai
ușoară accesibilitate a publicului, în noaptea muzeelor, autorităile locale
vor pune la dispoziie un microbuz, care va transporta vizitatorii înspre și
dinspre Iași.

O nouă apariţie a revistei Curcubeu
Semnalăm, în avanpremieră, apariţia revistei „Curcubeu”, ediţia din mai 2017, publicaţie școlară editată
de elevi ai Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel”, din
Cornești. Ca și la ediţiile precedente, la a căror tipărire
a contribuit și Primăria Miroslava cu fondurile necesare, tematica abordată a încercat să cuprindă cât mai
multe dintre preocupările copiilor de azi: joacă, teme
de cultură generală, ecologie și mediu, fantezii, mitologii, încercări literare și, firește, poezii.
Una dintre acestea ne-a atras atenţia, printr-o sensibilitate aparte, dar și de o naturaleţe soră cu doina
populară. Voi, ce părere aveţi?
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Căprioara
de Laura Gherasim, cl. a VII-a
Peste podul de la moară
A trecut o căprioară.
Am strigat-o din cărare,
Să nu fugă așa de tare,
Că nu-s lup și nici dulău
Ca să-i fac cumva vreun rău.
Ea de mine nu se teme.
Dar mi-a zis că n-are vreme.
În padure, lângă tei,
O așteaptă puii ei…
PAGINA 4

În chiar primele zile ale anului 2017, a fost tipărit la București un album de fotografii intitulat ,,Iași, Capitala României
1916-1918”. Autorii lucrării sunt Sorin Iftimi și Aurica Ichim,
cunoscuţi pentru cercetările știinţifice și lucrările publicate
consacrate Iașului. Albumul conţine sute de fotografii provenite din Arhivele Naţionale ale României și de la Biblioteca
Academiei Române și reproduce viaţa de acum un secol în Iași
și împrejurimile acestuia.
Incursiunea în istoria veacului trecut a Iașului ne privește
pe toţi, mai ales că Miroslava, aflată la o aruncătură de băţ, a
fost martora atâtor evenimente istorice și este la rându-i menţionată în această importantă lucrare.
Spre sfârșitul anului 1916, armatele germane ocupaseră
partea de sud a ţării, inclusiv capitala București. Guvernul
luase în considerare posibilitatea mutării sale la Iași, iar acest
lucru a fost hotărât pe data de 24 noiembrie. Spre Moldova și
în special spre Iași porniră trenuri, șiruri lungi de care și căruţe, oameni mergând pe jos. I.Gh. Duca, fost ministru al educaţiei în perioada 1914-1918, nota în memoriile sale acele
moment: „Bărbaţi, femei, copii, bolnavi și bătrâni umblau în
ploaie, pe vânt, pe ninsoare. Unii nu mai puteau înainta și cădeau sleiţi de puteri, lihniţi de foame, de-a lungul drumurilor.
În departare se auzeau focurile inamicului, copiii ţipau, femeile plângeau, oamenii răcneau, ploaia nu mai înceta, gerul
se înteţea, într-o parte un sat era bombardat, într-alta se vedeau flăcări de incendiu”.

patroneze Societatea Orfanilor de Război, întemeiată și condusa de principesa Olga Sturdza. O fotografie a Conacului
Sturdza - Mavrocordat, sediu al Societăţii „Ocrotirea Orfanilor
de război” este publicata la pagina 155 a lucrării menţionate.

Monumentul Unirii de la 1918
Olga Sturdza este amintită și în lucrarea „Iași, Capitala României 1916-1918”, prin intenţia sa de a dona orașului Iași un
monument de marmură simbolizând Marea Unire din 1918.
,,Ascultând îndemnul cu deosebire scump cugetelor
românești de a se vedea înălţându-se în Iași un monument
comemorând Marea Unire, care aici s-a înfăptuit, am onoarea a vă aduce la cunoștinţă că de aproape cinci ani lucrez
la un grup alegoric, înfăţișând alipirea provinciilor la sânul
Patriei-Mamă. Monumentul este aproape terminat și
întrunește într-un grup de marmură, în înălţime totală de
cinci metri, cinci figuri reprezentând: Patria Mumă, Transilvania, Basarabia, Bucovina și românii de pretutindeni,
care au rămas în afara hotarelor noastre. Acest monument,
în valoare de 2 milioane [lei] și care este aproape gata, îl dăruiesc Iașului. Voi supraveghea și îngriji personal instalarea
monumentului”

Gardă voluntară, la Teiul lui Eminescu
La Iași, Primaria a înfiinţat comisii speciale care să se
ocupe de primirea refugiaţilor. De la 70.000 de locuitori, populaţia Iasului a crescut brusc la 300.000 și asta doar populaţia civilă, fără a lua în calcul efectivele armatelor română și
rusă staţionate în împrejurimile orașului. Curând, s-au făcut
simţite lipsurile de tot felul. Au fost introduce cartele pentru
pâine, fasole, dar și alte alimente. Se lăsase un ger de -20 de
grade, iar în lipsa lemnelor de foc locuitorii au început să taie
arborii din parcuri și de pe străzi. „Teiul lui Eminescu” din
Grădina Copou s-a aflat și el în mare pericol de a fi transformat în surcele. Un grup de ieșeni a asigurat însă, zi și noapte,
o gardp a Teiului, pentru ca acest simbol să nu dispară. Și ca
și cum situaţia nu era destul de grea a mai căzut o năpastă. La
31 decembrie 1916, nu departe de Iași și de Miroslava, a avut
loc cel mai grav accident feroviar din istoria căii ferate din România. La coborârea de la Bârnova, un tren supraaglomerat,
cu 26 de vagoane, a rămas fără frâne și în gara Ciurea a izbit
o altă garnitură cu combustibil. Numărul morţilor a fost estimat la aproape o mie!

Palatul Sturdza din Miroslava, refugiu pentru
Regina Maria
În Iași se afla Familia Regală. Aceasta era găzduită în sediul
Comandamentului Corpului IV Armată, fapt firesc pentru Regele Ferdinand, conducatorul militar suprem. Regele era
preocupat de mersul campaniilor militare, în timp ce Regina
vizita spitalele și împrejurimile Iașului. Un comitet de
doamne o ajuta pe Regină, iar în anturajul suveranei se afla
și Principesa Olga Sturdza, al cărei palat de la Miroslava a fost
vizitat nu odată. Așadar, Regina Maria a fost în urmă cu un
veac chiar aici, în Miroslava. De altfel, Regina a acceptat să

Monumentul era format dintr-o piesă centrală, „reprezentând Patria, imagine pentru care regina Maria a acceptat să-i
reproducă chipul” și patru piese mai mici (provinciile reîntregite Transilvania, Basarabia și Bucovina și românii de pretutindeni rămași în afara hotarelor României). Alături de cele
trei fiice, se poate observa la poalele statuii un copil îngenuncheat, ce năzuiește să se întoarcă la România Mamă, reprezentând pe toţi românii rămași în afara frontierelor hotărâte
în 1919 Înălţimea monumentului era de 5 metri.
Pentru cele patru figuri de copii, sculptoriţa căutase și găsise chipuri emblematice printre elevele Școlii Normale „Mihail Sturdza” din Iași, deși gazetarii epocii afirmau că de fapt
figurile feminine reprezintă fetele reginei: prinţesele Mărioara, Elisabeta și Ileana, iar copilul din afara grupului (românii din afara graniţelor) era simbolizat de către micul
principe Mircea, care murise în anul 1916 la începutul războiului și rămăsese în mormânt la București.
„Iași, Capitala României 1916-1918” este un volum important prin mărturiile publicate și prin sutele de fotografii.
Vom reveni și în numerele următoare la această lucrare,
care merită din plin să fie prezentată elevilor din școlile noastre!

Livada de la școală a prins rădăcini
în trei școli din Miroslava

• Angajaţii SC
Anbioce SA au
plantat pomi frucderi
la şcolile din Voroveş,
Proselnici şi Liceul
Agricol Miroslava
Sâmbătă, 1 aprilie 2017,
70 de voluntari ai companiei
Antibiotice au dăruit o sursă
de sănătate elevilor din
mediu rural, în cadrul proiectului „Livada de la
școală”, plantând 300 de
pomi fructiferi la școlile din
localităţile Vorovești, Proselnici și la Liceul Tehnologic
Agricol „Mihail Kogălni-

ceanu” din Miroslava.
În cadrul acestui proiect
angajaţii companiei Antibiotice și-au propus să planteze
în doua etape, 400 de pomi
fructiferi la școlile din
localităţile limitrofe: Miroslava, Proselnici, Vorovești
și Valea Lupului, (meri,
pruni, vișini, cireși).
„Livada de la școală” este
un proiect prin care
angajaţii Antibiotice se implică voluntar și încearcă să
insufle tinerei generaţii respectul faţă de protejarea mediului înconjurător, menţinerea unui stil de viaţă sănătos dar și cultivarea spiri-

tului civic în comunitate.
Noi credem în «puterea faptei care stă în puterea noastră». Acesta e sloganul
proiectelor noastre de responsabilitate socială și prin
el încercăm să fim un exemplu pentru comunitate”, a
declarat Mihaela Melinte,
consilier pe probleme de comunicare al SC Antibiotice
SA.
Prima etapă de plantare a
pomilor fructiferi a fost derulată în parteneriat cu Primăria comunei Miroslava
care a pus la dispoziţie terenurile din curtea școlilor și a
sprijinit amenajarea aces-

tora. Voluntarii Antibiotice
împreună cu elevii din cele
trei școli au fost consiliaţi în
cadrul
acţiunii,
de
reprezentanţii Staţiunii de
Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iași în vederea respectării standardelor
de plantare corectă a pomilor fructiferi.
A doua etapă de plantare
în cadrul proiectului „Livada
de la școală” se va desfășura
în parteneriat cu Primăria
comunei Valea Lupului urmând să fie plantată a patra
livadă, la Școala Gimnazială
din localitate.

Excursie la
Neamţ

Ouă încondeiate, la Cornești

Magia sărbătorilor de Paști a fost pregătită de elevii Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel” din Cornești cu o mică șezătoare
artistică de încondeiere a ouălor. Acţiunea a
avut loc în Joia Mare și la ea au participat
elevi ai clasei pregătitoare, coordonaţi de în-

În perioada vacanţei de Paști (18 aprilie – 1 mai) elevii a două clase a IV-a, de
la Școala „Col. Constantin Langa” din
Miroslava, au fost beneficiarii unei excursii de studiu și divertisment în zona
judeţelor Iași și Neamţ. Pe itinerarul propus figurează obiective precum: Palatul
lui Cuza de la Ruginoasa, ferma de struţi
de la Neamţ, Cetatea Neamţului, vizită la
casa memorială Ion Creangă din Humulești, Mănăstirea Neamţului, Zimbrăria
de la Dragoș Vodă, vizită la parcul zoo și
plimbare cu telegondola în Piatra Neamţ,
Castelul din Miclăușeni. Copiii au fost însoţiţi de învăţătoarele Marcela Sârbulescu și Daniela Mocanu. Transportul a
fost asigurat de Primăria Miroslava.

văţătoarea Grecu Ana. Creativitatea copiilor
nu s-a rezumat doar la pictarea ouălor de
Paști. Unii dintre ei au înjghebat niște felicitări tematice, sau pur și simplu niște desene
pe foi de hârtie, fiecare după cum l-au mânat
talentul și inspiraţia.

Asociaţia „Olga Sturdza” a aderat PUNI PESTE PRUT
la Romanian Women`s Lobby
Copii, treceţi Prutul!
Asociaţia Femeilor din
Mediul Rural „Olga Sturdza”
a aderat la Romanian
Women`s Lobby, organizaţie
nonguvernamentală,
având ca scop promovarea
egalităţii reale și efective
între femei și bărbaţi, în
toate sferele publice și spaţiul privat din România.
„Practic, prin această aderare la Romanian Women`s
Lobby , Asociaţia „Olga Sturdza” din Miroslava are acces

direct
la
European
Women`s Lobby, o organizaţie foarte bine reprezenată
în structurile de putere de la
Bruxelles. Nu doar că vom fi
la curent cu toate politicile
de promovare a femeilor în
cadrul acestui organism, dar
sperăm și la un acces mai
facil la finanţări europene pe
proiecte dragi nou, cum ar fi
dezvoltarea spiritului antreprenorial la femeile din mediul rural”, a declarat

Simona Gogan, președinta
Asociaţiei.
Romanian
Women`s Lobby a aderat la
European Women`s Lobby
în 27 octombrie 2007 și înglobează mai multe ONGuri din România, având ca
obiect promovarea femeii în
societate. Protocolul de colaborare a fost semnat de
Laura Albu, președinta organizaţiei, care în același
timp mai e și președinta
Fundaţiei CMSC din Iași.

După cum arătam și în
ediţia precedentă a publicaţiei Mesagerul, între școlile
din Miroslava și diferite alte
unităţi de învăţământ din
Republica Moldova există
parteneriate, care se derulează constant, pe linia
schimburilor culturale și
educaţionale. Cel mai recent
dintre acestea este cel dintre
Școala Gimnazială „Col.
Constantin Langa” și Liceul
din Sculeni, ai cărui elevi și

profesori au făcut luna trecută o „escapadă” la Miroslava.
Împărţiţi în grupuri egale
de câte 5, elevii din Republica Moldova au participat
la cursuri împreună cu colegii lor din România, la
Școala „Dimitrie Anghel”
din Cornești și „Miron Barnovschi” din Uricani, în perioada 29 – 30 martie.
Schimbul de experienţă a
fost inedit și prin faptul că

invitaţii au fost găzduiţi
peste noapte, la familii din
cele două localităţi.
Iată că a venit timpul ca
vizita să le fie întoarsă, de
astă dată cei care trec Prutul
fiind ai noștri, în număr de
14, distribuiţi în două grupuri a câte 7 elevi. Deplasarea va avea loc în perioada
27 – 28 aprilie și, tot așa, vor
fi cazaţi la familii din localitate. În program va mai figura o excursie la Chișinău,
capitala Republicii Moldova.
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Înfrumuseţări de primăvară Gunoaie în Valea lui David
De bine ce abia au fost
plantate, au și început să
dispară florile ornamentale
puse de personalul primăriei pentru a înfrumuseţa
peisajul prin diverse locuri
intens circulate din localitate. Planta preferată de hoţi
pare să fie trandafirul, dar
se mai rup și panseluţele. „E
păcat de muncă, dar și de
flori, iar asta spune multe
despre obrazul celor care se
pretează la asemenea acte
de vandalism. Sper ca poliţia locală să-i identifice de
pe făptuitori și să le aplice
pedeapsa cuvenită”, a declarat Vasile Forăscu, peisagist.
De la începutul lunii
aprilie și până în prezent,
personalul compartimentului „spaţii verzi” din cadrul
SC Servicii Publice Miroslava SRL, au plantat nu
mai puţin de 700 butași de
trandafiri, după cum urmează:
• 20 în curtea Centrului
Turistic Miroslava;
• 10 în Grădina Școlii
„Col. Constantin Langa” Miroslava;

• 34 în parcul din curtea
Grădiniţei Miroslava;
• 18 în incinta curţii SC
Servicii Publice Miroslava;
• 484 butași pe ambele
părţi ale străzii Constantin
Langa, de la Dispensarul
uman, până la intersecţia
semaforizată;
• 134 butași pe partea
dreaptă a aleii care duce
spre Grupul Școlar Agricol
„Mihail Kogălniceanu”;
• 20 în curtea Școlii Vorovești;
• 20 în grădina din faţa
primăriei vechi din Balciu;
• 120 butași, din intersec-

ţia semaforizată, până la
primăria veche, din Balciu,
pe partea dreaptă.
Au mai fost plantate panseluţe – 300 buc. de la
poarta Grupului Școlar
Agricol, până la Muzeul
Olga Sturdza, de o parte și
alta a aleei betonate, 150
buc. în grădina din faţa Primăriei Miroslava, 100 buc.
în amenajările din incinta
Primăriei. S-a mai plantat
miosotis (50 buc.) de o parte
și alta a aleei betonate dintre poarta Grupului Școlar
Agricol și până la Muzeul
„Olga Sturdza”.

Continuă verificările branșamentelor la
reţeaua de apă potabilă
Compartimentul de investiţii al Primăriei Miroslava
le
reamintește
persoanelor branșate în perioada 2016 - 2017 la reţeaua de apă potabilă, că
trebuie să se prezinte la se-

diul SC Apa Vital Sa, din
Copou, str. Mihai Costăchescu nr.6, pentru a încheia
contract de prestări servicii.
În caz contrar, branșamentele identificate de personalul specializat al SC Apa Vital

ca fiind funcţionale, fără a
avea sigiliul aferent respectivului contract, vor fi considerate clandestine, iar acest
fapt va atrage după sine
plata unei sume suplimentare de 1.800 lei.

Burse sociale pentru elevi
În conformitate cu prevederile HCL 93/30.03.2017,
elevii și studenţii cu domiciliul stabil în comuna Miroslava, care provin din familii
defavorizate, pot primi o
bursă socială de la primărie,
în cuantum de 250 lei/lunar.
Consiliul Local Miroslava
a aprobat înfiinţarea a 20
astfel de burse sociale, iar
acestea se acordă pentru perioada
01.01.2017
–
16.06.2017. „Potrivit preve-

derilor acestui normativ
local, elevii/studenţii care
obţin această bursă se obligă
să depună semestrial câte o
adeverinţă din care să reiasă
frecvenţa la cursuri și rezultatele la învăţătură. Lipsa
acestei adeverinţe atrage
anularea de drept a bursei”,
a precizat Ancuţa Lenuţa
Ursanu, secretarul comunei
Miroslava.
Bursa socială de studiu se
acordă elevilor care provin

din familii cu un venit lunar
mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni cel
mult egal cu salariul minim
pe economie (1.050 lei) și
care au media generală
peste 7 și nota 10 la purtare
pe semestrul anterior celui
în care se acordă bursa.
Până în acest moment, la
secretariatul comunei Miroslava au fost depuse 16 dosare. Deci, ar mai fi 4
disponibile…

Calculatoare noi pe finanţări greu de atins
Doar doi copii din Miroslava au beneficiat de programul guvernamental „Euro
200” pentru acordarea unui
ajutor financiar, în vederea
stimulării achiziţionării de

calculatoare. Data limită
pentru depunerea cererilor a
fost 21 aprilie 2017, dar
lumea nu și-a dat ghes să
aplice. „Motivul e clar. Ca să
ceri un astfel de sprijin finan-

ciar, ar trebui ca elevul solicitant să provină dintr-o familie cu un venit brut lunar de
maxim 150 lei/membru de
familie”, a declarat Raluca
Rusu, secretara școlii.

Campanie de vaccinare a câinilor
În a doua jumătate a lunii
mai, Asociaţia „Toto, prietenul animalelor” Ciurbești, în
colaborare cu Primăria Miroslava și personalul specializat de la padocul pentru
câini din Balciu, organizează
o campanie de vaccinare și
sterilizare a câinilor din raza
UAT Miroslava.
„Vizate de această acţiune sunt 100 femele, cu
sau fără stăpân, din Miro-

slava. Intervenţia chirurgicală se va face într-o incintă
din cadrul fermei didactice a
Licerului Agricol «Mihail
Kokălniceanu», în condiţii
de sterilitate, fără ca animalul să fie supus la suferinţe
fizice, de către doi medici veterinari și un asistent”, a declarat Georgiana Olaru,
reprezentanta asociaţiei.
Costul intervenţiilor medicale, al instrumentarului și

medicamentelor necesare
acestui gen de intervenţii a
fost pus la dispoziţie de
dr.Ema Stratulat, care a obţinut la rândul său această
sponsorizare de la o asociaţie iubitorilor de animale din
Germania. Pentru programări, sau alte detalii legate
de această campanie, persoanele interesate pot suna
la telefon 0746-396.051.

Oricât ar cheltui autorităţile locale cu salubrizarea
domeniului public, tot se
mai găsește câte o persoană
certată cu bunul simţ, care
în loc să-și ducă gunoiul la
tomberon îl aruncă, pe
furiș, prin diverse locuri.
Un asemenea caz s-a
consumat zilele trecute, în
Valea lui David – rezervaţie
naturală a biosferei – unde
inspectori ai Agenţiei de
Mediu Iași au descoperit, la
un control de rutină, un
morman de gunoaie, proaspăt descărcate, cel mai probabil
dintr-o
dubă.
Cotrobăind printre resturi
de moloz și gunoaie menajere, inspectorii de mediu
au descoperit și cui aparţineau: AF Câșlaru Georgeta,
din Valea Lupului.
În consecinţă, inspectorii APM Iași au sesizat
Garda de Mediu care-i vor
aplica o amendă foarte
mare. „În situaţii de acest
gen, amenzile pe mediu
sunt de ordinul miilor de
lei, așa că sfătuiesc persoanele fizice și mai ales cele
juridice, să respecte legea.
Asemenea controale pe linie
de mediu vor continua și nu
va fi acceptată nicio scuză”,
a declarat Corina Darabană,
consilier al compartimentului ecologic al Primăriei Miroslava.

Mesagerul

7

Local

Cărţi de Identitate la
Un nou salon de
frizerie și cosmetică Primăria Miroslava

Deschis de curând întrun spaţiu amenajat la etajul
1 al clădirii din intersecţia
semaforizată, Salonul Nadine.ovi din Miroslava
îșiașteptăclienţii.
Programul de funcţionare este de luni până sâmbătă, între orele 09:00 –
19:00.
Serviciile oferite includ:
- Frizerie
- Coafor
- Manichiură
- Pedichiură
- Cosmetică
Preţurile sunt accesibile,
iar materialele folosite sunt

din gama produselor profesionale: Londa, Revlon, Artego, Kallosși Black.

Bani europeni pentru o
mică afacere locală
Salonul Nadine.ovi reprezintă
materializarea
unui proiect european, cu o
finanţare nerambursabilă
de 50.000 euro, pe Măsura
6.2. (continuarea activităţii
agricole, prin înfiinţarea de
activităţi non-agricole). La
nivel naţional, pe această
măsură s-au depus peste
1.000 proiecte. La nivelul

judeţuluiIași s-au aprobat
14 proiecte, dintre care unul
este în Miroslava – Salonul
Nadine.ovi.
Salonul dispune de dotări și aparatură de ultimă
generaţie iar în cadrul acestuia lucrează 4 angajate.
„Afacerea este una de familie și mi-aș fi dorit ca aceste
angajate să fie de la noi din
comună, dar nu a venit nimeni. Sperăm că această activitate să se dezvolte și să
avem aprecieri dintre cele
mai bune.

Pentru programări, sunaţi la 0332-146.903 sau accesaţi e-mail:
adriana.soroaga@gmail.com, ori www.facebook.com/salonnadine.ovi

Pentru a veni în întâmpina‐
rea persoanelor care vor să‐și
facă documente de identate
noi, Primăria Miroslava în cola‐
borare cu Serviciul de Evidenă
a Persoanelor Iași organizează
ediia a V‐a a campaniei cu tema
„Prioritate la Identate”.
În acest sens, pe data de 18
mai 2017, ora 11:30, o echipă
mobilă a SPCLEP Iași va ﬁ pre‐
zentă la Sala Polivalentă din Mi‐
roslava pentru a prelua
documentaia speciﬁcă de la so‐
licitani și pentru a face fotogra‐
ﬁile necesare eliberării Cării de
Identate.
Precizăm că dintr‐o regreta‐
bilă greșeală de redactare acest
anun a apărut în ediia ante‐
rioară a ziarului cu data de 18
aprilie. Data corectă când va
avea loc aciunea este cea de
18 mai!
Documentele necesare
pentru eliberarea actului de
identitate
1. Cerere p, care se com‐
pletează pe loc de către solici‐
tant și se semnează în faa
lucrătorului;
2. Actul de identate vechi
(dacă este cazul);
3. Cerﬁcatul de naștere
(copie xerox și original);
4. Adeverină de rol, cu care
se face dovada adresei de domi‐

ciliu a solicitantului, în original,
eliberată cu cel mult 30 de zile
înainte. (Dacă solicitantul nu
este tularul spaiului de locuit,
găzduitorul va prezenta adeve‐
rina de rol, originală, va com‐
pleta și semna pe verso‐ul
cererii pentru eliberarea actului
de identate în faa lucrătorului
de evidenă sau va da declaraia
de primire în spaiu în faa lucră‐
torului de la postul de poliie);
5. Dacă solicitantul a avut
Carte de Identate, va preda
Cartea de Alegător. Dacă tula‐
rul nu a primit acest document
sau l‐a pierdut, va meniona
acest fapt pe cerere;
6. Chitana reprezentând
contravaloarea Cării de Iden‐
tate (7 lei) plus taxa extrajudi‐
ciară de mbru (5 lei);
7. Cerﬁcatul de căsătorie,
în cazul persoanelor căsătorite,
sau al soului supravieuitor
(copie xerox șioriginal);
8. Hotărârea de Divor, deﬁ‐
nivă și irevocabilă/Cerﬁcat de
Divor (copie xerox și original),
dacă este cazul;
9. Cerﬁcatul de Deces al
soului/soiei, decedat/dece‐
date, în cazul soului supravie‐
uitor (copie xerox și original);
10. Cerﬁcatele de naștere
ale copiilor sub 14 ani, aﬂai în
grija solicitantului și care locu‐
iesc împreună cu acesta (copie

xerox și original);
11. În cazul pierderii, un do‐
cument emis de instuii sau
autorităi publice, cu fotograﬁe
de dată recentă, pentru cerﬁ‐
carea identăii, respecv: carte
de alegător, pașaport, permis de
conducere, legimaie de servi‐
ciu, livret militar, diplomă de ab‐
solvire a unei instuii de
învăământ (copie xerox și origi‐
nal);
12. În cazul furtului, se va
depune și dovada emisă de Po‐
liie din care să rezulte că furtul
a fost înregistrat (copie xerox și
original).
Important! Cererea pentru
eliberarea unui act de iden‐
tate, însoită de documentele
necesare, se depune personal
de către solicitant.
În conformitate cu prevede‐
rile legale, cetăenii au obligaia
de a solicita un nou act de iden‐
tate:
• Cu cel mult 180 zile înainte
de expirarea termenului de va‐
labilitate a actului de identate,
dar nu mai puin de 15 zile;
• În termen de 15 zile de la
deteriorarea, furtul sau pierde‐
rea actului de identate, sau de
la producerea unor modiﬁcări în
datele de idenﬁcare, domiciliu
etc.;
• În termen de 15 zile de la
împlinirea vârstei de 14 ani.
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Știinţa Miroslava – Sporting Liești: 4-2!
Amânat cu o zi din cauza căderilor de zăpadă, care au avut loc la
mijlocul săptămânii trecute, meciul dintre Sporting Liești și Știinţa Miroslava a debutat cu un gol
marcat repede de Alexandru
Marin (11). Săvoaia, utilizat pe
postul de fundaș stânga, a combinat în bandă cu Taciuc, care a centrat foarte frumos, cu exteriorul,
pentru o lovitură de cap exactă din
partea masivului atacant al formaţiei noastre.
Deși nu s-a mai înscris până la
pauză, băieţii lui Cristi Ungureanu
au mai avut câteva ocazii bune,
anunţând parcă potopul de goluri
care avea să vină în repriza secundă.
În minutul 52, Știinţa s-a desprins la două goluri prin același
Alexandru Marin. Acesta s-a debarasat de fundașii Lieștiului și a înscris printr-o execuţie bine
plasată.
Borșan, cinci minute mai târ-

ziu, a redus din diferenţă cu un șut
simplu din apropiere, pentru ca
Marin (62) să își completeze ziua
de graţie, 1-3, în situaţie de unu la
unu cu portarul Vădeanu.
Gazdele s-au ţinut tinut scai de
echipa noastră, după ce Adamache
(71) l-a învins pe Ţintea cu o lovitură excelentă de cap.
Din fericire, Miroslava a învăţat
din greșelile comise pe teren propriu în confruntarea cu SC Bacău,
încheiată 3-3, și a mai mușcat încă
o dată din adversar, pentru a fi absolut sigură de victorie. Izmană,
introdus pe teren în partea a doua,
a urmărit mingea șutată de
Eduard Sandu din afara careului,
respinsă ușor neglijent de Vădeanu și a reluat în plasă stabilind
astfel scorul final.
Sporting Liești: Vădeanu, Filimon, Preda, Crihană, Popov,
Manea, Sprânceană, Iancu, Lovin,
Adamache, Dragoș Voicu.
Rezerve: Vicol, Dumitru, Bor-

șan, Munteanu, Canea, Șușnea,
Alupei.
Știinţa Miroslava: Ţintea,
Cerneuţanu, Moisi, Tăcuţanu, Săvoaia, Săriţanu, Botezatu (Ed.
Sandu 65), M. Chelaru, Taciuc (Izmană 68), Nemţanu (Agrigoroaei
68), Marin (Ambrosie 88).
Rezerve neutilizate: Drăgan, C. Chelaru, Huţanu.
Președintele Daniel Acatrinei:“Sunt foarte mulţumit de victoria obţinuta la Liești, în
condiţiile în care a existat presiune
din partea gazdelor și o atitudine
nu tocmai fair-play care a condus
la amânarea partidei pentru ziua
de duminică. Am câștigat 3 puncte
importante în lupta pentru podiumul Seriei 1, o victorie care ne
ajută să amânăm verdictul acestui
sezon. Suntem la 4 puncte de locul
1, campionatul se joacă!
În ce privește crearea asigurarea defectuoasă de către gazde a
condiţiilor propice desfășurării

unui meci de Liga a 3-a, urmează
să ne adresăm comisiilor din cadrul FRF cu un memoriu, pentru a
ne recupera cheltuielile aferente
zilei în plus pierdute pe drumuri.

Nu e posibil ca un meci să fie amânat deși afară nu mai ningea de
peste 24 de ore și mercurul din
termometre depășise cu mult bariera de 10 grade Celsius!”

Trei premii la campionatul naţional
de Qwan Qi Do vin la Miroslava!
Ușor-ușor, Miroslava începe
să-și facă simţită prezenţa în
lumea artelor marţiale exotice,
prin rezultatele frumoase obţinute de sportivii noștri la Campionatul Naţional de Qwan Qi
Do, pentru copii cu vârste cuprinse între 4 – 12 ani.
Desfășurat la Sala Polivalentă din Iași, în perioada 2526 martie, concursul s-a
bucurat de o largă participare,
la campionat fiind înscriși 534
sportivi de la nu mai puţin de

27 cluburi, din 19 orașe (12 judeţe).
Fiind un eveniment amploare, pentru buna desfășurare a concursului, care s-a
desfășurat pe 24 categorii tehnice individuale și 10 categorii
de luptă pe echipe, au fost cooptaţi 60 de arbitri.
Probele abordate cu precădere au fost cele de Thao
Quyen (tehnică) și Song Dao
(tehnică).
Din partea Clubului Manh

Su Tu, care antrenează și copii
din Miroslava, au obţinut premii la acest campionat următorii:
• Leonte Emilian (Miroslava) – locul I (categoria 4 - 6
ani);
• Damir Alessio – locul I (categoria 9 - 10 ani);
• Frunză Ștefan (Miroslava)
– locul II (categoria 7 - 8 ani);
• Manolache David – locul II
(categoria 4 - 6 ani);

• Manole Teodora (Miroslava) – locul II (categoria 7 - 8
ani);
• Cioată Andrei – locul III
(categoria 4 - 6 ani);
• Curea Ștefan - locul III
(categoria 7 - 8 ani);
• Adumitroaie Raisa – locul
III (categoria 11 - 12 ani).
Felicitări!

AVEM CAMPION MONDIAL LA K1!
„După o noapte de nesomn, am intrat în
ring şi l-am rupt pe rus!”
• Povesteşte Ştefan Lătescu, la
întoarcerea dintr‐o compeţie
internaţională de box, desfăşurată la
Tiraspol
La numai 15 ani, Ștefan Lătescu, din Proselnici, se
anună a ﬁ unul dintre sporvii de mare calibru ai Ro‐
mâniei la K1, pentru că deja a acumulat mai multe t‐
luri: campion naional al României la K1 (juniori),
vicecampion mondial la Muai Thai (compeie de arte
mariale tailandeze, desfășurată la începutul acestei
luni în Bangkok) și campion mondial la K1 juniori, ca‐
tegoria 80 kg.
Ulma compeie de acest gen la care a parcipat
este cea din 22 aprilie a.c. – o compeie internaio‐
nală de box clasic pentru juniori, organizată în memo‐
ria fostului boxer soviec Andrei Malik. Concursul s‐a
desfășurat în Tiraspol (Transnistria) și la el au parcipat
sporvi din Ucraina, Republica Moldova, Lituania și
Rusia.
Invitaia pentru Ștefan Lătescu a venit din partea
lotului de box al României, care a acceptat să trimită
sporvi la această compeie amicală. „În Thailanda a
fost ușor și am câșgat meciurile fără probleme. Dar
când am ajuns la Tiraspol m‐au oprit la vamă. Am stat
acolo toată noaptea, iar spre dimineaă a venit organi‐
zatorul cupei și m‐a scos de acolo. Eram obosit și mân‐
casem doar o banană. Nu am avut mp să mă odihnesc
sau să mă pregătesc. M‐au băgat direct în ring. Chiar
și‐așa, cu o noapte de nesomn și burta goală, am intrat
în ring și tot l‐am rupt pe rus. Era un sporv de‐al lor,
din Tiraspol, pe nume Anton Josan. Nu a rezistat… Le‐
am arătat ce înseamnă școală românească de box! Nu
cred că le mai trebuie…”, povestește tânărul sporv.

„Clubul Scorpions e ca o familie pentru mine”
Ștefan Lătescu s‐a născut pe 25 decembrie 2001, în
Proselnici și, de mici copil, a fost atras de artele mar‐
iale. În urmă cu patru ani, împreună cu fratele său mai
mare cu doi ani – Sebasan Lătescu – s‐a înscris la Clu‐
bul Scorpions din Iași pe care îl consideră „cel mai bun
club de K1 din lume!”. Este același club care a dat Ro‐

mâniei vedete precum Cătălin Moroșanu sau Sebasan
Ciobanu.
„La Scorpions, suntem ca o familie și mă bucur că
fac parte din ea. Aș vrea, cu această ocazie, să le mul‐
umesc pentru sprijin și tot ce au făcut pentru mine
maestrului Mihai Constann – care e ca un al doilea
tată pentru mine – și lui Narcis Mânzat, care m‐a for‐
mat încă de la început. Alături de mine au mai fost, și
m‐au încurajat să perseverez, prieteni ca Sebasan
Cozmâncă, Marius Căruntu, Cătălin Moroșanu, Bogdan
Năstase, Andrei Leuștean și Sebasan Ciobanu”, a de‐
clarat Ștefan Lătescu la întoarcerea de la Tiraspol.
Visul de aur al tânărului campion este acela de a
câșga campionatul mondial la categoria grea – cea
mai tare promoie. Modelul lui de sporv este Badr
Hari, supranumit și Golden Boy, o legendă a luptători‐
lor de K1. Deocamdată se antrenează intens, uneori și
de două ori pe zi. A fost cooptat la lotul naional și
speră să reprezinte cu onoare România la europenele
din această vară.

