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Miroslava a redevenit sat
cultural al României

• Delegaţia noastră a
obţinut un binemeritat
loc trei în această
compeţie naţională,
promovând o viziune
unitară de dezvoltare
culturală a satului
românesc, inclusiv în
plan urbanisc
Duminică, 28 mai, comuna Miroslava a primit pentru a doua
oară consecutiv distincţia de „Sat
Cultural al României” – competiţie naţională, care a reușit să
adune la Muzeul Satului Românesc „Dimitrie Gusti” din București, delegaţi ai comunităţilor
rurale din toată ţara. Faţă de anul

trecut însă, când proiectul prezentat delegaţia noastră a obţinut
locul IV, anul acesta Miroslava a
urcat pe podium încă o treaptă,
adjudecându-și locul III.
„Locul în sine nu prezintă importanţă foarte mare, cât recunoașterea faptului că acest juriu,
foarte aspru în aprecieri, ne-a confirmat încă o dată calitatea de «sat
cultural al României». Ca să avem
o dimensiune reală a acestui calificativ, trebuie să ţinem cont că în
România sunt circa 14.000 de sate
și în jur de 3.000 de comune. Ei
bine, în planul preocupărilor culturale, noi ne situăm pe locul trei,
la doar câteva puncte diferenţă de
primele două clasate. Iar asta înseamnă o realizare extraordinară,
pentru că deși nu avem un patrimoniu la fel de bogat ca al satelor
din Bucovina sau Ardeal, uite că

totuși am reușit să le devansăm”,
a declarat Ștefan Susai, directorul
Centrul Turistic Miroslava și șef al
delegaţiei.

Trei muzee active în
Miroslava
La ediţia din acest an a concursului naţional „Sat cultural al României” s-au prezentat în finală
delegaţii a 40 de sate din România. În urma selecţiei, s-au cernut
15 finaliste și dintre acestea 10 au
primit distincţia de „sat cultural al
României”. Miroslava, după cum
precizam la început, a obţinut
locul trei, în faţa unui juriu exigent, format din specialiști ai Muzeului Satului, și a unui public
foarte numeros. Participanţii au
avut la dispoziţie, fiecare, câte
șapte minute pentru prezentarea

Avem echipă în Liga a II-a!
• În ulma etapă a Ligii a
III‐a, Şinţa Miroslava a
reuşit să facă istorie,
câşgând meciul din
deplasare, la Miercurea
Ciuc
După foarte mulţi ani, fotbalul ieșean are din nou câte un
club în primele două eșaloane.
Știinţa Miroslava, echipă care an
de an s-a bătut pentru locurile
fruntașe în Seria 1 a Ligii a 3-a, a
reușit o promovare istorică în
Liga a 2-a, vineri seară, la Miercurea Ciuc, după o victorie superbă cu liderul Csikszereda
(1-0). Golul marcat de Alexandru Taciuc, în minutul 65, s-a

dovedit a fi decisiv nu doar pentru victoria echipei ieșene, ci și
pentru promovarea în liga secundă. Asta după ce portarul lui
CSM Pașcani, Jan Turiţă, reușea
să egaleze în prelungirile partidei de la Hărman (1-1), rezultat
ce a propulsat Miroslava pe primul loc în serie.

„Am demonstrat că
putem face o echipă
bună, cu jucători doar
din zona Iaşului!”
Prezent la meci, primarul comunei Miroslava, Dan Niţă, a
trăit emoţii intense, care cu greu
pot fi descrise în cuvinte, având

în vedere că el e practic cel care
a pus bazele echipei. „Vă daţi
seama, că am trăit partida la intensitate maximă! Am demonstrat că putem face o echipă
bună, cu jucători doar din zona
Iașului. Așa vom face și mai departe. Vom căuta tineri de la noi.
Am pierdut multe puncte în
acest campionat, cu echipe fără
pretenţii, poate și pe fondul unor
greșeli de arbitraj. Azi, arbitrajul
a fost corect! Sincer, azi (26 mai
– n.r.) nu m-am gândit că Pașcaniul va mai egala, mai ales că
Hărmanul are o echipă bună, cu
mulţi jucători talentaţi”, a declarat primarul Niţă.
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proiectului propriu, iar Miroslava
și-a prezentat proiectul cultural
insistând pe o componentă ignorată total de ceilalţi copetitori: arhitectura satului românesc, lucru
altminteri foarte apreciat de juriu,
din care au făcut parte și arhitecţi.
„Faptul că am înfiinţat trei muzee
în Miroslava (Muzeul „Dimitrie
Anghel”, Muzeul Etnografic al
Agriculturii din Moldova la Palatul
Sturdza, Muzeul Satului Ciurbești
– n.r.) cea care a tras la „cântar” a
fost viziunea noastră în plan arhitectural. Degeaba facem noi hore
și șezători, dacă locul caselor tradiţionale este preluat de blocuri și
betoane! Dezvoltările urbanistice
din mediul rural ar trebui să ţină
cont și de acest aspect al culturii
noastre, altfel ne vom trezi că vom
locui cu toţii în sate dormitor pe
lângă marile orașe”, a remarcat

Ștefan Susai la finalul competiţiei.
În anul 1936, Căminul Cultural
din Miroslava obţinea o menţiune
în competiţia cu institutiile similare din România. Distincţia era
acordată de Fundaţia Regală Carol
I. Activitatea Căminului Cultural
Miroslava era menţionată de Dimitrie Gusti, părintele școlii sociologice din România și fondatorul
Muzeului Satului. Distincţia primită acum, la aproape un secol de
la evenimentul menţionat arată că
Miroslava reintră în rândul satelor
și comunelor care acordă o atenţie
deosebită culturii, tradiţiilor și istoriei. Având calitatea de „sat cultural al României”, specialiști ai
Muzeului Satului vor veni la Miroslava pentru a analiza importanţa
acţiunilor culturale și pentru a le
sprijini.
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Mica Publicitate
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
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.
• Vând suc de mere natural, 5 lei scla de 1 litru. Relaii la telefon 0232‐
236.872; 0741‐049.398. Valea Ursului, str. Principală nr.20.
AUTO MOTO
• 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, lângă 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 la telefon: 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.
• SC Quality Construct Instal SRL angajează personal în construcii, electri‐
cieni, instalatori, ﬁnisori, rigipsari și muncitori necaliﬁcai. Tel.: 0753‐35.50.13;

Editor: Florin Antohi
Tipografie: Adevarul Holding SA
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Email: redactia.mesagerul@gmail.com

Normative al Consiliului Local
Reunit în ședinţă de lucru ordinară, pe data de 27 aprilie 2017,
Consiliul Local Miroslava a dezbătut, votat și aprobat următoarele
normative locale:
Hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de
Funcţii ale Unităţii Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, Anexă nr.1 și
Anexa nr.2 la HCL Miroslava
nr.38/28.02.2017;
Hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr.28725/
04.11.2015, încheiat între Comuna Miroslava și doamna Avădanei Mihaela
Adriana;
Hotărâre privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei
Miroslava a investiţiei: ”Extindere sistem de alimentare apă potabilă în comuna Miroslava, localităţile Vorovești și
Brătuleni”;
Hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.11821/2013, încheiat între Comuna Miroslava și
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ”Stejarii Argintii”;
Hotărâre privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei
Miroslava a investiţiei: ”Semaforizare
Intersecţii Comuna Miroslava, judeţul
Iași (Intersecţie str.Mihail Kogălniceanu
și Dj 248A localitatea Miroslava,

Intersecţie str. Principală din sat Valea
Adîncă și Fundac Oţelărie, Municipiul
Iași)”;
Hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului Domeniului Privat
al Comunei Miroslava, Anexa nr.1 la
HCL Miroslava nr.42/28.02.2017;
Hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public
al Comunei Miroslava, Anexa nr.1 la
HCL Miroslava nr.41/28.02.2017;
Hotărâre privind aprobarea de modi-

Românii pot avea
talent, chiar și la
Miroslava!

Semaforul din
Horpaz va fi activ
în luna iunie
• Instalaţiile de semaforizare au
fost amplasate în intersecţiile
cele mai circulate din comună,
pentru a reduce riscul de
accidente ruere
La începutul lunii iunie urmează să
fie pus în funcţiune și noul semafor de la
intersecţia DJ 248, pe direcţia Iași –
Scânteia – Vaslui, la intersecţia cu DC 39
(str. Principală din Horpaz). „Motivul
pentru care acest semafor nu e încă activ
e pentru că așteptăm un aviz de la Comisia de Circulaţie a judeţului Iași, fără de
care nu se poate elibera autorizaţia de
construcţie”, a explicat Marius Deliu,
consilier în cadrul compartimentului de
investiţii al Primăriei Miroslava.
Așa cum precizam și în ediţia precedentă a Mesagerului, la Miroslava au

ficare a preţurilor și tarifelor la serviciile
publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare pentru întreaga arie de
operare.
În ședinţa de lucru din 11 mai
2017, a fost dezbătut și aprobat următorul normativ local:
Hotărâre privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea și/sau garantarea de finanţări
rambursabile pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava.

fost deja amenajate și sunt operaţionale
încă două intersecţii:
- una în centrul localităţii Miroslava,
la intersecţia dintre DJ 248 A, cu strada
care face legătura cu Liceul Agricol, pe
direcţia Balciu – Cornești;
- a doua e în Valea Adâncă, la intersecţia dintre strada Principală și Fundac
Oţelărie, mun. Iași.
Chiar dacă au existat unele nemulţumiri din partea șoferilor care așteaptă la
semafoare mai ales în orele de vârf, autorităţile locale consideră că acestea au
redus semnificativ riscul de accidente
rutiere în zonă. Valoarea totală a proiectului de semaforizare, pe toate cele trei
intersecţii, din Miroslava și Valea
Adâncă, este de 323.000 lei (fără TVA).

În perioada iunie‐iulie 2017,
echipa „Românii au talent” de la Pro
TV se va aﬂa în judeul Iași, în căuta‐
rea talentelor româneș autence.
Organizatorii concursului își doresc ca
sezonul al 8‐lea să ﬁe cel puin la fel
de impresionant ca și cele de până
acum, de aceea caută să cunoască oa‐
meni talentai cât mai muli, inclusiv
din Miroslava.
Așadar, ﬁi eroul nostru!
Eș talentat? Câni, dansezi, ai
trupă de dans, jonglezi, eș come‐
diant, circar, instrumenst, meșteșu‐
gar, dresor de animale, inventator sau
ai orice fel de talent dosebit?
Vrei să devii cunoscut, văzut la TV,
aplaudat și promovat?
Sună la 0751‐118.409 !

• SC Labog Construcon Industries SRL angajează pentru șaner „Execuie
Autostradă Bucureș – Ploieș, sector 1 Bucureș km 0+000‐3+325, Nod
Centura Bucureș km 6+500, Nod Moara Vlăsiei km 19+500”, punct de lucru
Bucureș:
Dulgheri, Fierari betoniș, Macaragii, Muncitori
necaliﬁcai în construcii
Datele dumneavoastră le putei lăsa la sediul ﬁrmei din Bucureș, Bulevardul
Unirii nr. 15, Bl.3, Scara 2, etaj 4, ap.39, sau trimite pe adresa de email: a.me‐
linceanu@labog.ro. Salariul este negociabil la interviu, în funcie de expe‐
rienă. Detalii la telefon: 0725‐982.956, 0735‐887.853, 0725.984.012.

Date de la
Starea Civilă
În perioada 20 aprilie – 25 mai
2017, la Oﬁciul de Stare Civilă al Pri‐
măriei Miroslava, au fost înregis‐
trate următoarele:
Căsătorii
• Neguescu Eduard, cu Bunea
Iulia Mariana;
• Ailincăi Gabriel, cu Popescu An‐
dreea Diana;
• Gologan Iulian Ciprian, cu Cură‐
lariu Maria;
• Negrilă Florin Bogdan, cu Moisii
Comoniă Iuliana;
• Gimiga Andrei, cu Surducenco
Magda;
• Dîrlău Adrian, cu Miron Dalia
Eleonora;
• Bă Adrian, cu Roman Ramona
Elena;
• Panîru Iulian, cu Grigoraș Le‐
nua Mihaela;
• Școlaru Liviu Daniel, cu Pălăduă
Daniela Roxana;
• Dogaru Bogdan, cu Stanciu Ga‐
briela;

• Acatrinei Emanuel Ion, cu Cote
Lăcrămioara Andreea;
• Mazuru Alexandru Petrică, cu
Creu Laura Elena,
• Rotaru Crisan Mihai, cu Poiană
Oana Alexandru.
Primăria comunei Miroslava le
urează noilor familii „casă de pia‐
tră”!
Nașteri (sau transcrieri de naș‐
teri în străinătate, ale unor copii cu
părini cu domiciliul stabil în co‐
muna Miroslava)
• Andrieș Daria Andreea (26 iulie
2016, Marea Britanie)
Decese
• Dumitru Velișcu (92 ani, Uri‐
cani);
• Bendescu Maria (86 ani, Ciur‐
beș);
• Hricu Victoria (63 ani, Valea
Adâncă);
• Buga Ioan (58 ani, Ciurbeș);
• Dumitrașcu Vasilchia (22 ani,
Voroveș)
Primăria comunei Miroslava le
adresează sincere condoleane fa‐
miliilor îndurerate!

INFORMA II SUPLIMENTARE
TEL: 0725.913.133
E‐MAIL: vi_baciu@yahoo.com
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Banii publici nu sunt pentru leneși!
Din neștiinţă sau poate
dintr-o interpretare eronată
a drepturilor care le revin,
mulţi cetăţeni consideră că
dacă sunt cu taxele locale
plătite la zi, ar trebui ca Primăria să le rezolve toate
problemele gospodărești.
Greșit! Primăria Miroslava
își duce la îndeplinire sarcinile care-i revin, potrivit
legii, dar nu este obligată
să-i menţină fiecărui cetăţean curăţenia din faţa porţii. Cu atât mai puţin la o
firmă privată, care se presupune că dispune de suficiente resurse pentru asta.

Cât acoperă, de fapt,
plătitorii de taxe
locale din preţul unui
drum?
Mai nimic. Această realitate pare să fie prea puţin
cunoscută de cei mai mulţi
dintre contribuabili, deși
într-o ediţie anterioară a
Mesagerului am publicat în
detaliu modul în care s-a
constituit bugetul local. Și
cu toate acestea pretenţiile
sunt mari. „Cel mai des argument invocat de unii este
acela că «am plătit taxe și
impozite, voi trebuie să faceţi!». Atunci, ia hai să
facem o socoteală: pe o
stradă de 100 m, pe care se
află 10 – 15 case, cât aduni
din taxe și impozite? 2.000
lei/an? Ei bine, preţul a 100
m liniari de asfalt costă în
jur de 10.000 de euro! Șiatunci, cu ce bani s-a asfaltat strada? Vă spun eu: cu
bani din alte surse, care pot
fi fonduri guvernamentale,
europene, sau resurse proprii, adică împrumuturi!
Deci, ca să lămurim problema, banii adunaţi de la
locuitorii de pe o stradă nu
s-ar amortiza nici în zeci de
ani”, precizează ing. Violeta
Iftimie, șefa compartimentului de investiţii din cadrul
Primăriei Miroslava.

Gospodari doar în
spatele gardului, nu
şi în faţa lui!
Marea frustrare a perso-

nalului tehnic al Primăriei
Miroslava e lipsa simţului
civic de care se fac vinovaţi
mulţi locuitori din comună.
Iar acest comportament se
regăsește în toate satele. Firește, mai sunt și excepţii.
Regula generală însă e
aceea de a aștepta ca tot Primăria să desfunde șanţurile
de dren, să le tundă iarba și
copacii din dreptul porţii
fiecăruie, sau chiar să le rezolve lucrări mai mari.
Un caz special îl constituie o stradă din Uricani,
recent asfaltată. Potrivit
proiectului întocmit de specialiști, pentru a fi funcţional, acel drum a fost înălţat
destul cât unele gospodării
riverane să se afle în situaţia
neplăcută de a nu putea ieși
cu mașina (sau căruţa) din
curte. „Este adevărat și îi înţelegem pe cetăţenii care se
plâng că au de făcut niște
amenajări suplimentare.
Dar, proiectarea drumurilor
se face după niște parametri
tehnici, care trebuie respectaţi. A venit la noi un cetăţean a cărui poartă se
deschidea spre exterior, iar
de când s-a înălţat drumul
nu o mai poate deschide.
Acum are pretenţii de la noi
să-i rezolvăm problema pe
banii noștri. Or, noi nu
putem face asta. Dacă ar
vrea, ar putea să-și schimbe
balamalele de la poartă, ca
să se deschidă spre interior
și, tot așa, ar putea să compenseze diferenţa de nivel
cu pământ, balast, ciment și
alte materiale de construcţii. Dar nu vrea. Și vine la
noi cu scandal”, povestește
ing. Violeta Iftimie.
Într-adevăr, legea interzice administraţiei locale să
cheltuie bani publici pentru
a face amenajări pe proprietăţi private, sub sancţiunea
legii penale.

Pretenţii şi supărări
în Valea Adâncă
În ultimele săptămâni,
cele mai multe intervenţii la
decolmatarea șanţurilor de
dren s-au făcut în localitatea Valea Adâncă, de unde
au venit și cele mai multe
sesizări. Acolo unde solici-

tările au fost îndreptăţite și
nu avea cine interveni, personalul tehnic al Primăriei
Miroslava a curăţat șanţurile cu concursul asistaţilor
de la Legea 416. Comuna
fiind însă foarte mare, este
practic imposibil ca gospodărirea acestor canale de
dren să revină exclusiv în
sarcina Primăriei. „Vă invit
să faceţi o plimbare în Valea
Adâncă, pe strada Debarcaderului. Veţi vedea ditamai
vilele în spatele gardurilor,
iar în faţă șanţul plin cu mâl
și apă puturoasă. Eu nu-i
înţeleg pe oamenii de acolo
cum pot sta așa cu mirosul
acela în nas! Sau mergeţi pe
strada Costea Vodă și veţi
vedea cum au început să
crească puieţi de copac pe
sub podeţe. Așa ceva nu am
mai întâlnit! Le intră apa-n
casă și tot nu ies să scoată
mâlul de sub podeţe…”, a
remarcat ing. Violeta Iftimie.

Ordonanţa 21/2002
Pentru o mai bună cunoaștere a îndatoririlor ce le
revin cetăţenilor în raport
cu infrastructura comunală,
amintim că acestea au fost
stabilite prin Ordonanţa
Guvernului nr. 21/ 2002,
privind gospodărirea localităţilor urbane și rurale. Nu
vom publica întreaga Ordonanţă, dar vom selecta din
ea câteva prevederi, în care
sunt precizate obligaţiile
contribuabililor:
Potrivit art. 2 din respectiva Ordonanţă, „asigurarea
și păstrarea curăţeniei și ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a
acestora și respectarea normelor de igienă constituie
obligaţie fundamentală a
autorităţilor administraţiei
publice locale, a instituţiilor
publice, agenţilor economici și a altor persoane juridice
precum
și
a
cetăţenilor”;
Art. 5 – „Autorităţile și
instituţiile publice, precum
și agenţii economici au obligaţia să efectueze lucrările
de întreţinere și curăţenie a
clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a

Panouri explicative obligatorii pe
toate șantierele de construcţii
• Lipsa panourilor se
sancţionează cu
amendă
contravenţională
Serviciul de Urbanism al

Primăriei Miroslava atenţionează persoanele fizice și juridice, care au demarat
proiecte de construcţie în
UAT Miroslava, că au obligativitatea de a monta pe
șantier, la loc vizibil, un

panou inscripţionat cu: numele executantului, numărul
de
autorizaţie,
deţinătorul
construcţiei,
data începerii și a finalizării
lucrării. Personalul de specialitate al Primăriei Miro-

anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum
și a oricăror alte spaţii utilizate de acestea”;
Art.6 – „Cetăţenii au
obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau folosinţa lor, a
anexelor gospodărești, curţilor, împrejmuirilor, și să
păstreze ordinea și curăţenia pe străzi, drumuri, în
pieţe, parcuri și grădini, în
celelalte locuri publice, precum și în mijloacele de
transport în comun”;
Art. 10 - Obligaţiile
cetăţenilor
- Întreţinerea și curăţenia locuinţelor pe care le
deţin în proprietate sau cu
chirie, a anexelor gospodărești, a curţilor și împrejmuirilor acestora;
- Curăţarea faţadelor locuinţelor și a altor construcţii amplasate la frontul
străzii, tencuirea și zgrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de
consiliile locale;
- Finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari,
în condiţiile și în termenele
stabilite de acestea;
- Repararea și întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
- Menţinerea curăţeniei

slava și Poliţia Locală vor
verifica existenţa acestor panouri, pe toate șantierele
din comună, iar acolo unde
acestea nu există se vor
aplica amenzi.
Potrivit
Legii
nr.
50/1991, a disciplinei în
construcţii, lipsa acestor panouri se sancţionează cu
amendă contravenţională
cuprinsă între 1.000 –
5.000 lei.

Telefon pentru sesizări iluminat
public

Pentru urgenţe, sunaţi la
0232-295.680/27!

Pentru o mai bună gesonare a reclamaiilor privind func‐
ionarea iluminatului public în comună, Primăria Miroslava
pune la dispoziia cetăenilor 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 defeciunea, sau să înlocuiască lampa arsă.

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.

pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul
gospodăriei și a locurilor de
parcare pe care le folosesc;
- Îndepărtarea zăpezii și
a gheţii de pe trotuarele din
dreptul imobilelor în care
locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
- Păstrarea curăţeniei pe
arterele de circulaţie și în
locurile publice;
- Respectarea măsurilor
stabilite de consiliile locale
și judeţene pentru asigurarea igienei publice și a curăţeniei în localităţi;
- Depozitarea reziduurilor menajere și a gunoaielor
numai în locurile special
amenajate de autorităţile
administraţiei publice locale;
- Curăţarea mijloacelor
de transport la intrarea
acestora pe drumurile publice (căruţele sunt incluse
în această măsură – n.r.);
- Curăţarea și întreţinerea șanţurilor, a rigolelor și
podeţelor aferente proprietăţii.
Art. 12 – Alte dispoziţii
Consiliile locale pot stabili ca unele dintre obiective
vizând buna gospodărire,
întreţinere, curăţeni și înfrumuseţare a localităţilor

să fie realizate, integral sau
parţial, prin contribuţia directă a cetăţenilor. Obiectivele se stabilesc de consiliile
locale, cu votul majorităţii
consilierilor în funcţie și pot
consta în:
- Amenajarea și repararea de străzi și trotuare;
- Săparea și amenajarea
șanţurilor și rigolelor;
- Realizarea de podeţe;
- Curăţarea cursurilor de
apă, a lacurilor și a bălţilor,
precum și a malurilor acestora;
- Amenajarea de locuri
speciale pentru depozitarea
reziduurilor menajere și a
gunoaielor;
- Curăţarea și amenajarea locurilor virane;
- Curăţenia în parcuri,
amenajarea de alei, inclusiv
confecţionarea și instalarea
de bănci.
Pentru finanţarea obiectivelor aprobate prin referendum consiliile locale pot
stabili taxe locale speciale,
potrivit reglementărilor legale în vigoare, sau, cu acceptul scris al cetăţenilor,
pot hotărî efectuarea unui
număr de zile-muncă, pe
care solicitanţii le vor executa potrivit programării
stabilite de comun acord cu
primarul sau cu împuternicitul acestuia.

S-a deschis Terasa MirroBello!

Unde? Langa semaforul din
centrul comunei, în curtea labo‐
ratorului de cofetărie‐paserie.
Vă așteptăm pe perioada verii
între orele 09:00 – 21:00 de luni
până sâmbătă și duminică, între
orele 10:00 – 16:00, să vă relaxai
la o prăjitură, îngheată, limo‐
nadă, pizza, sandwich, cafea și
alte bunătăi adevarate!
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2,5 milioane lei pentru
drumuri și canalizare

• Coﬁnanţări pentru
canalizarea din
Dancaş, Corneş şi
Proselnici
În ședinţa ședinţă de
lucru din data de 11 mai a.c.,
Consiliul Local Miroslava a
aprobat efectuarea unui împrumut de 2,5 milioane lei.
Banii reprezintă fondurile
necesare pentru cofinanţarea unor proiecte europene

Mesagerul
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de modernizare a infrastructurii din comună. „După
cum bine știţi, Primăria Miroslava a demarat un amplu
program de modernizare a
drumurilor din comună, dar
în același timp am început și
lucrările de extindere a reţelelor de apă și canal. Pentru
că nu au putut fi incluse în
celelalte proiecte aflate
acum în lucru, de astă dată
avem în vedere pentru ex-

tinderea reţelei de canalizare
în localităţile Cornești, Dancaș și Proselnici. Baza va fi
aici, iar restul de bani va
merge la asfaltări”, a precizat primarul Dan Niţă, în
plenul Consiliului Local.
Votul a fost unanim și urmează ca personalul de specialitate al Primăriei să
demareze procedurile de
achiziţie a împrumutului.

Extinderi ale reţelei de curent
electric și de iluminat public
În sfârșit, o veste bună
pentru locuitorii localităţilor
Valea Adâncă, Horpaz și
Cornești care își doreau extinderea reţelei de energie
electrică. În conformitate cu
planul de achiziţii al Primăriei Miroslava, pentru anul
2017 au fost programate extinderi ale reţelei de curent,
după cum urmează:
- Extindere reţea
electrică în localitatea
Cornești, Zona Lot I
(lângă Le Gaga) – valoare
totală 376.494 lei, din care
43% reprezintă contribuţia
Primăriei Miroslava;
- Extindere reţea
electrică în localitatea
Cornești, Zona Lot III –
valoare totală 19.346 lei, din
care 16,8% reprezintă contribuţia Primăriei Miroslava;
- Extindere reţele
electrice și reţea de iluminat public în localitatea Horpaz, str. Iazului
– valoare totală 43.711 lei,
din care 31,75% reprezintă
contribuţia Primăriei Miroslava;
- Extindere reţele
electrice și reţea de iluminat public în localita-

tea Valea Adâncă, str.
Joldea Vodă – valoare totală 50.571 lei, din care
55,25% reprezintă contribuţia Primăriei Miroslava;
- Extindere reţele
electrice și reţea de iluminat public în localitatea Valea Adâncă, str.
Dealul Nucului – valoare
totală 78.136 lei, din care
37,7% reprezintă contribuţia Primăriei Miroslava;
- Extindere reţele
electrice și reţea de iluminat public în localitatea Valea Adâncă, str.

Livezilor – valoare totală
138.744 lei, din care 62,3%
reprezintă contribuţia Primăriei Miroslava.
„Am prezentat valoarea
acestor investiţii, pentru ca
publicul să afle, cu această
ocazie, că lucrările de extindere la reţeaua de curent
electric și de iluminat public
sunt printre cele mai
scumpe utilităţi”, a precizat
ing. Violeta Iftimie, șefa
compartimentului de investiţii din cadrul Primăriei Miroslava.

Extinderi la reţeaua de apă potabilă

Modernizări de drumuri în
Uricani, Cornești și Proselnici

Vremea fiind capricioasă,
lucrările de modernizare a
infrastructurii din comuna
Miroslava s-au desfășurat cu
unele întreruperi, fără însă a
fi afectat graficul general.
În momentul de faţă se
lucrează la partea hidraulică
a unor drumuri – accesele
carosate la proprietăţi (podeţe) și la șanţurile de dren,
astfel:

- Uricani: str. Bahlui,
str. înv. Miron Lupescu, str.
Nucilor;
- Cornești: str. Pădurea
Surda și str. Înfundată;
- Proselnici: str. Islazului.
Tot în această perioadă
continuă lucrările de curăţenie și decolmatare a șanţurilor pluviale pe diverse căi de
acces din comună, îndeosebi

în localitatea Valea Adâncă.
Având în vedere prevederile
OUG 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane și rurale, atât persoanele fizice/juridice au îndatorirea de a întreţine spaţiul verde și șanţurile
pluviale din dreptul gospodăriei/proprietăţii ce le
revin, altfel riscă plata unor
amenzi contravenţionale.

După săpături, terenurile
trebuie aduse la starea iniţială
• Atenţionare urbaniscă
Primăria Miroslava atenţionează firmele
care execută branșamente la reţeaua de apă
potabilă și canalizare, branșamente la reţeaua
electrică sau la reţeaua de gaz metan, ca acolo

unde au intervenţii, după ce au terminat lucrarea, să aducă terenul la starea sa iniţială.
În caz contrar, compartimentul de urbanism al Primăriei Miroslava, va aplica amenzi,
conform prevederilor Legii 50/1991, a disciplinei în construcţii.

Având în vedere că au
mai rămas niște capete de
străzi care încă nu au fost racordate la reţeaua de apă potabilă
a
comunei,
Compartimentul de investiţii al Primăriei Miroslava a
dispus începerea lucrărilor
de proiectare pentru extinderea reţelei, pe următoarele
porţiuni:
- În satul Ciurbești: pe
str. Movilei (continuare la

strada Bisericii – 400 m) și
str. Principală (continuare
capăt reţea – 100 m);
- În satul Balciu: pe str.
Dealul Nucului (între rezervoarele de apă – 200 m);
- În satul Cornești: pe
str. Sălciilor (380 m), str.
Câmpiei (280 m) și str. Dimitrie Anghel 170 m;
- În satul Miroslava –
vale: str. Valea Miroslavei
(ultima stradă pe dreapta –

150 m);
- În satul Valea
Adâncă: str. Ioan Joldea
Vodă (400 m);
- În satul Proselnici:
str. Conacului (95 m – pe DJ
248A, până pe str. Mărului
– 3.000 m); str. Văratici
(continuare capăt reţea – 80
m).
Lungimea totală a reţelei
este de 5.135 m.

Amenajări în Parcul Industrial
• Căile de acces vor ﬁ
asfaltate după ce
beneﬁciarii îşi vor
termina de ridicat
construcţiile
Potrivit graficului stabilit
de comun acord cu chiriașii,
lucrările de amenajare din
interiorul Parcului Industrial Miroslava continuă în
această perioadă cu amenajarea drumurilor și a căilor
de acces.
Zona I (din dreptul Far-

mexim) este deja în curs de
execuţie, la nivel de balast.
Iar pentru Zona II, situată în
apropierea șoselei de Centură a Iașului, tocmai s-a finalizat proiectul tehnic și va
urma licitaţia pentru execuţia lucrărilor. „După finalizarea investiţiilor asumate de
rezidenţii din interiorul Parcului, vom turna asfalt.
Fiind vorba de o zonă industrială, modernizarea drumurilor se va face ca pentru
trafic greu. Dar va mai dura
până atunci. Deocamdată, e

prematur să vorbim de asfaltări”, a declarat ing. Violeta
Iftimie,
șefa
compartimentului de investiţii din cadrul Primăriei Miroslava.
În paralel cu amenajarea
drumurilor și a căilor de
acces, a fost finalizată proiectarea pentru extinderea
reţelei de apă și canal din
Parc.
Devierea reţelei electrice
de joasă tensiune din Parc a
fost, de asemenea finalizată.
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5

Interviu

EI NE REPREZINTĂ

„Îmi place să socializez.
Politica nu mă interesează”
‐ De vorbă cu Maria Ciobanu, consilier local
Prezenţă discretă în
Consiliul Local, Maria
Ciobanu nu se dă în vânt
după intervenţii în plen,
dar se numără printre
oamenii de încredere ai
primarului Dan Niţă.
Susţine, fără rezerve,
proiectele de hotărâri ale
structurii politice din
care face parte – PNL
Miroslava – dar asta nu
înseamnă obligatoriu că
e și politician. Dimpotrivă, politica o lasă indiferentă. Singurul motiv
pentru care a venit însă
la Consiliul Local Miroslava este dorinţa de a-l
ajuta pe primar, combinată cu plăcerea de a
menţine contactul cu oamenii.
Maria Ciobanu s-a
născut pe 1 august 1954,
în satul Domniţa, comuna Ţibana. A venit de
la 6 ani în Miroslava și a
crescut tot aici. Tot aici sa căsătorit cu Constantin
Ciobanu și și-a întemeiat
o familie. Acum e bunică
și are doi nepoţi.
Maria Ciobanu a făcut
școala generală în Miroslava, apoi a urmat cursurile Liceului Agricol
„Gheorghe Adamachi”
din Copou, secţia horticultură (5 ani). La scurt
timp după terminarea liceului, a lucrat la CAP
Uricani un an, apoi la
grădiniţa fostului IAS, pe
post de administrator și
la ferma pomicolă Galata
până în 1990. În cele din
urmă a venit în 1991 la
Primăria Miroslava, ca
agent agricol. Tot de a
aici s-a pensionat.
Reporter: Prin urmare, știţi cam tot ce
mișcă prin Miroslava…
Maria Ciobanu: Nu
chiar așa... Dar cât am
lucrat la Registrul Agricol, 23 ani, am avut ocazia să cunosc multă
lume...
Rep.: Cum e să fii
agent agricol în Miroslava?
M.C.: E o muncă destul de grea, mai ales că e
de lucru cu oamenii. În
perioada anilor 90 chiar
a fost greu. Atunci se depuneau cereri pentru retrocedarea de terenuri la
Legea 18 și a trebuit să
stăm și peste program.
Pe atunci biroul nostru

era la primăria veche, în
Balciu. Ţin minte că în
loc de pardoseală aveam
niște cartoane pe jos. Se
aduna noroi și mizerie pe
ele de pe încălţămintea
oamenilor. De multe ori
stăteam după program
iar seara, când terminam
treaba și ne pregăteam să
mergem acasă, ne scuturam praful gros de pe
umeri… atât de mult se
aduna…

„Nici cafeaua nu mi-o
beau singură”
Rep.: Aţi ieșit de
mult timp la pensie?
M.C.: De trei ani. Am
ieșit când am împlinit
vârsta de 60 de ani.
Rep.: Nu vă lipsește primăria?
M.C.: Ba da, de aia
am și ajuns să fiu acum
consilier local…
Rep.: Cum e să fii
pensionar?
M.C.: Nu prea îmi
place, pentru că fiind
atâta amar de vreme în
contact cu oamenii mi-a
plăcut să socializez. Nici
cafeaua nu mi-o beau
singură. Ori mă vizitează
vreo vecină, ori mă uit pe
geam după cunoscuţi șii invit să bem cafeaua
împreună. Nu cafeaua e
importantă – că de băut
nu beau mai mult de o
ceșcuţă! – dar socializarea e totul.
Rep.: V-a ieșit
bună cafeaua…
M.C.: Mă bucur. Dar
să știţi că mi-a ieșit
foarte bun și cozonacul!
Am copt vreo 2 kg de cozonac, dar să vedeţi la
doamna Volcinschi, vecina mea, a făcut 14 kg!
Rep.: Doamna Lenuţa, de la grădiniţă?
M.C.: Da, ea.
Rep.: Și ce face cu
atâta cozonac?
M.C.: A copt pentru
familie, dar și pentru fraţii ei…

„Primarul m-a
îndemnat să
candidez”
Rep.: Cum v-aţi
gândit să candidaţi la
Consiliul Local?
M.C.: Când am intrat
în partid, la PNL, m-a întrebat primarul dacă nu
vreau să candidez pentru
funcţia de consilier.
Fiind agent agricol atâţia

ani de zile în Miroslava,
am ajuns să fiu cunoscută de toată comuna.
Probabil s-o fi gândit că
pot aduna și eu niște voturi.
Rep.: Să vă spun
drept, nu vedeam în
dumneavoastră un
om cu preocupări politice…
M.C.: Nici nu am așa
ceva. Cum v-am mai
spus, îmi place să socializez. Dimineaţa, chiar
dacă nu mai lucrez la primărie, mă uit pe geam
spre fostul serviciu și la
foștii colegi. Cu doamna
Enache, de la Dancaș, de
exemplu, mă salut tot
timpul și-i fac cu mâna.
Pur și simplu, mă încarc
cu energie pozitivă când
văd pe cineva cu care am
lucrat. La un moment
dat aș fi vrut chiar să
revin la serviciu, dar apoi
m-am răzgândit pentru
că băieţii mei și-au făcut
casă aproape de mine, pe
deal în strada Viilor, la
Prisecaru, și am vrut să
stau mai mult cu nepoţii.
Eu îi duc și aduc de la
școală. Fata e în clasa a
VIII-a, iar băiatul în a
IV-a.

Pensie mică, pretenţii
mici…
Rep.: Vă descurcaţi
cu pensia?
M.C.: După 43 ani de
muncă, am o pensie de 11
milioane… dar cu pensia
mea și a soţului ne descurcăm pentru că pretenţiile noastre nu sunt
mari. Am ieșit la pensie
cu un salariu de 980
lei/lună.
Rep.:
Muncă
multă, salariu mic,
nu prea e de stat la
primărie…
M.C.: Ce să-i faci…
Rep.: Cred că sunteţi singurul consilier
local din Miroslava
care stă la bloc…
M.C.: Apartamentul e
mărișor, are trei camere,
două băi… nu ne trebuie
mai mult. Dacă vrem la
iarbă verde, mergem la
casa de pe deal.

„Toate se rezolvă în
timp”
Rep.: Prin urmare
nu v-aţi mai angajat
înapoi la primărie,
dar aţi rămas consi-

lier…
M.C.: Da. M-am gândit că așa i-aș fi de un
mai mare folos primarului Dan Niţă, decât ca angajat. Îl susţin în tot ce
face și îl voi susţine în
continuare, indiferent că
mă va dori consilier local
sau nu. Am ales să ajut
omul. Politica nu mă interesează. Uitaţi-vă doar
câte a făcut pentru comuna noastră. Eu îmi
amintesc și acum, când
lucram la CAP, ca să treci
din Vorovești în Brătuleni nu se putea decât cu
tractorul. Sau între Proselnici și Cornești… nu se
putea fără cizme de cauciuc. Acum e altceva! Sau
asfaltat
toate
drumurile importante, sa tras apă, s-a făcut canalizare, s-a tras lumină pe
anumite străzi… chiar sau făcut foarte multe! Mă
bucur, din inimă, să văd
toate astea și când mai
aud pe câte unul spunând că nu s-a făcut
nimic mă doare. Îl contrazic, pentru că știu adevărul. Cum să spui că nu
s-a făcut nimic?! Când
m-am mutat aici, la bloc,
nu aveam telefon, nu
aveam gaz metan, nu
aveam nimic. Comuna
este mare, sunt 13 sate,
nu poţi să le faci pe toate
cât ai bate din palme.
Toate se rezolvă în timp.
Rep.: Da, s-au făcut
multe...
M.C.: Adevărul e că
tot ce a promis domnul
primar s-a ţinut de cu-

vânt. Asta în măsura în
care au fost și bani la
buget. Că, de regulă,
Consiliul Judeţean nu
prea ne dă bani și ne lasă
să ne descurcăm singuri
considerând că suntem o
comună bogată.

„Nu cred că va reuşi
Primăria să demoleze
magaziile din spate”
Rep.: O mare nemulţumire a primarului o constituie
coteţele astea din
spatele blocului, care
strică tot aspectul din
spatele primăriei. De
ce nu vrea lumea să
renunţe la ele?
M.C.: Nu-s coteţe,
sunt magazii. Este adevărat că primarul ne-a
propus să ne facă aceste
magazii în altă parte, cu
parcare pentru mașină și
tot ce mai trebuie, dar nu
toată lumea îl înţelege.
Părerea mea e că nu va
reuși să le desfiinţeze. Ca
să nu se vadă urât acolo
primăria ar trebui să facă
un gard foarte înalt. Din
partea mea, eu aș renunţa acum la acea magazie, dar alţi oameni
sunt foarte greu, dacă nu
imposibil, de convins.

„Tineretul are nevoie
de un loc al lui
pentru a socializa”
Rep.: Ce credeţi că
ar mai trebui făcut în
Miroslava?

M.C.: Terenul din
dreptul primăriei ar trebui amenajat cumva. Am
înţeles că ar fi o intenţie
de construire a unui
sediu nou. Dacă s-ar mai
face alături și un parc ar
fi foarte bine, ca să aibă
tinerii unde se aduna.
Altfel, stau la bufetul lui
Tarzan, ori la celălalt
bufet de peste drum…
Rep.: Și ce e rău în
asta? Tarzan nu se
supără…
M.C.: Știu că nu se
supără, doar trebuie să
facă și el vânzare! Totuși,
tineretul din comună nu
are un loc al lui să stea să
socializeze. Se mai adună
câteodată pe la primăria
veche, dar nu e ce ar trebui să fie… Altfel, de
făcut ar mai fi multe.
Sunt tot felul de proiecte
începute care ar trebui
duse până la capăt. Ar
mai trebuie terminată
canalizarea și de dus lumina pe străzile noi, pe
unde s-a construit recent. Iar dacă ar face primăria și o școală nouă
asta ar fi, cred eu, cea
mai mare realizare. Comuna s-a mărit și chiar
este nevoie de o școală
nouă. În rest, nu avem de
ce ne plânge. Faţă de
cum era în Uricani în trecut, sau Valea Adâncă…
acum e o frumuseţe!
Rep.: Mulţumim
pentru interviu.
M.C.: Mulţumesc și
eu.
Florin Antohi
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„Săptămâna altfel”, la Școala
Gimnazială „Col. Constantin Langa”
Școala Gimnazială „Col. Constantin
Langa” tocmai încheie o lună foarte aglomerată și activă în același timp, pentru că în perioada 15 – 19 mai s-a desfășurat
„săptămâna altfel”.
Au fost implicaţi în acţiuni lucrative, altfel
decât la catedra clasică, atât elevii preșcolari
și din clasele primare, cât și cei mai mărișori,
de la gimnaziu. Să le trecem în revistă:
- Cerc de știinţă și tehnică: elevii au realizat circuite electrice. Coordonator: prof.
Maria Ursu;
- „Să creștem frumos!” – sesiune de identificare a oamenilor, ca resursă de modele
pozitive pentru comunitate; promovarea poveștilor care pot transforma pozitiv, oameni
și comunităţi. Activitatea face parte din progamul „viaţa la pozitiv”. Coordonatori:
dir.adj. prof. Daniela Vlăduţ și prof. Iosub
Beatrice;
- Campionat de handbal și fotbal – „Cupa
Primăverii”. Coordonator prof. Brișcariu Daniel;
- In memoriam Constantin Langa (activitate desfășurată la Cimitirul „Eternitatea”
din Iași). Coordonator: dir prof. Adriana
Mărmurianu și prof. Ana Grădinaru;
- Nu în ultimul rând, consemnăm edita-

O săptămână de escapade

• „Şcoala al el”, la
plimbare

rea revistei „Portrete în cuvinte și culori” cu
care Școala Gimnazială „Col. Constantin
Langa” s-a prezentat la Concursul judeţean
de reviste școlare. Subiectele alese și modul
de prezentare au convins juriul, care a premiat publicaţia cu o Menţiune. Revista a fost
coordonată de prof. Dumitriu Oana Carmen.

Festival de poezie, teatru,
muzică și dans, la Cornești
Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel” din Cornești organizează pe 10 iunie 2016
festivalul școlar de muzică,
poezie și dans „Vara creștineuropeană, pe meleaguri corneștene”, ediţia a VI-a.
Acţiunea pică într-o sâm-
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bătă și îmbracă forma unui
concurs adresat elevilor din
ciclurile preșcolar, primar și
gimnazial, care se va desfășura pe trei secţiuni:
I. Poezie, sketch, piesă de
treatru sau monologuri - ciclul preșcolar, primar și gim-

nazial;
II. Muzică - soliști vocali
sau instrumentiști, grupuri
vocale - ciclul preșcolar, primar și gimnazial;
III. Dans - popular, modern sau sportiv.
Perioada de înscriere: 13
mai - 9 iunie 2017. Nuse percepe taxă de participare! Detalii la efocsa@gmail.com
sau la tel. 0740-682.618.

În perioada 19 mai – 25
mai, când s-a derulat și programul „școala altfel” toţi
princhindeii Grădiniţei Miroslava, împreună cu educatoarele lor, au fost la… plimbare.
Primul obiectiv vizat: ferma
Liceului Agricol „Mihail Kogălniceanu”, unde au putut

vedea cai și ponei. Apoi au
făcut o escapadă și la Grădina
Botanică. Săptămâna altfel a
fost pentru copiii de la Grădiniţa Miroslava una veselă,
pentru că au fost și la Teatrul
„Luceafărul” din Iași, unde au
urmărit și dialogat cu actorii
care jucau piesa „Clovnii”.
Tot în Iași, au făcut o vizită
colegilor de la Grădiniţa
Moţoc, după care s-au distrat

Tehnici de învăţare, la
școala din Cornești
Există o igienă a învăţării
și cine se înţelege la asta va
vedea că altfel se mișcă lucrurile la școală. Cam asta ar
fi ideea cu care au plecat
acasă elevii Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel” din
Cornești, după o întâlnire
foarte interesantă pe care au

avut-o cu studenţi ai Universităţii „Al. I. Cuza” Iași, pe
data de 24 mai. „Cum să învăţăm?” a fost tematica întâlnirii, iar elevii care au
putut fi disponibili în acea zi
(clasele a II-a, a IV-a, a V-a
și a VI-a) au luat contact cu
tehnici de învăţare eficientă.

în grădina Complexului Palas
Mall. Ultima zi din această
„săptămână altfel” a fost și
cea mai gustată: o excursie în
zona Neamţului, cu toate cadrele didactice și preșcolarii
tuturor grupelor, însoţiţi de
părinţi. Au fost vizitate, cu
această ocazie, Cetatea
Neamţului, Bojdeuca lui
Creangă, Zimbrăria și Mănăstirea Neamţ.

„A fost o întâlnire plăcută,
iar elevii noștri chiar s-au
arătat interesaţi de exerciţiile prezentate de invitaţi.
Fiind o acţiune utilă din
toate punctele de vedere,
împreună cu musafirii de la
universitate am luat decizia
ca aceste întâlniri să aibă loc
în fiecare miercuri, începând
cu ora 13:00, până la data de
15 iunie, când se încheie
anul școlar”, povestește prof.
Nicoleta Potorac, consilier
educativ al școlii.
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Pașaport pentru… viitor?
• Ziua Porţilor
Deschise – ateliere de
cunoaştere deschise
elevilor care ar putea
studia la Miroslava
Se poate spune și așa, dacă
luăm în considerare faptul că
Liceul Tehnologic Agricol
“Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava, spre deosebire de
alte unităţi de învăţământ din
judeţ și din ţară, se bucură de
o colaborare foarte bună cu
diverși parteneri sociali și
economici, care ar putea asigura absolvenţilor, posturi pe
măsura calificării fiecăruia. În
această idee se înscrie și Programul intitulat “Liceele
Agricole – Hub-uri Locale
pentru Dezvoltarea Fermelor
Mici și Mijlocii”, finanţat de
Romanian-American Foundation,
în
parteneriat
cu Fundaţia “World Vision
Romania”.
În cadrul proiectului
amintit, în zilele de 16 și 17
mai 2017, a avut loc evenimentul „ZIUA PORŢILOR
DESCHISE”
care
s-a
desfășurat în unitatea de învăţământ din Miroslava cu
aproximativ 160 de elevi de
clasa a VIII-a din școlile
gimnaziale: “Colonel C.
Langa” Miroslava, „Miron
Barnovschi” Uricani, „Dimitrie Anghel” Cornești,

precum și alte unităţi gimnaziale din Bogdănești,
Horlești și Slobozia. Elevii
au participat, pentru câteva
ore, la activităţile pregătite
de profesorii și elevii liceului gazdă astfel:
- 4 ateliere de cunoaștere: de anatomie animală,
de industrie alimentară, de
istorie, de microbiologie și
protecţia mediului, în cadrul cărora au fost realizate
activităţi practice demonstrative coordonate de profesorii liceului. Activităţile
concepute au fost atractive
și au evidenţiat posibilităţile și oportunităţile oferite
de un liceu agricol în dezvoltarea profesională a absolvenţilor;
- Concursul „Găsește comoara” a oferit elevilor

participanţi ocazia să ia
contact cu împrejurimile
școlii, să simtă bucuria descoperirii unui spaţiu de învăţare plăcut pe care liceul
din Miroslava îl are, sub
forma unui joc antrenant;
- Vizionarea piesei de
teatru susţinută de trupa
KAMADEVA.
Recunoscută cu ușurinţă
la nivelul întregii comunităţi locale și ieșene, trupa de
teatru KAMADEVA constituie un punct tare al școlii
în ceea ce privește activităţile extrașcolare ale Liceului
Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava. Cu
un palmares de invidiat la
concursurile judeţene, naţionale și internaţionale a
fost mereu un punct de
atracţie pentru elevi.

Trei stupi pentru liceu
• Programul “Mândru să ﬁu
fermier” connuă cu proiecte mici,
dar cu impact pe termen lung
Relaţia din ce în ce mai strânsă cu americanii de la World Vision începe să se concretizeze și pe proiecte mai mici, dar cu
mare impact pe termen lung la elevii care
sunt interesaţi să-și pornească singuri o afacere în agricultură sau zootehnie, după absolvirea liceului. Un asemenea gest îl
constituie și donaţia pe care Fundaţia World
Vision a făcut-o liceului, constând în… trei
stupi. Stupii sunt nou-nouţi și au venit însoţiţi de echipamentul destinat activităţii de
albinărit, precum și de documentaţia specifică, cursuri de pregătire profsională șamd.
“Stupii vor fi daţi în grija unui grup de 6
elevi de la clasa a IX-a veterinară, pentru
secţia de apicultură, iar coordonatorul lor va
fi Ion Săculţanu, medic veterinar”, a precizat
prof. Constantin Timu, directorul liceului.

Fiecare elev îşi alege atelierul de
lucru
Având în vedere că în clasa a IX-a, secţia

PROLOG PENTRU O TRADIIE PE CALE SĂ SE ÎNFIRIPE

Kamadeva - originalitate, inspiraţie
și performanţă în teatru
În fiecare reprezentaţie
scenică, elevii trupei de teatru Kamadeva, a Liceulul
Tehnologic Agricol “Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava încearcă să evidenţieze cât mai mult poezia
teatrului. E și motivul pentru care, de-a lungul mai
multor competiţii școlare,
au reușit să se distingă faţă
de colegii lor de la școli “cu
pretenţii”, prin prezenţă
scenică și originalitate interpretativă.

“Învaţă-mă să
trăiesc!” – premiul I
În anul școlar 20162017, Kamadeva a cules de
pe scenele teatrelor ieșene –
Teatrul “Luceafărul” și Ateneul din Tătărași – premii
importante. În data de 18
mai, elevii au participat la
festivalul “Prin teatru spre
educaţie”, prezentând spectacolul “Învaţă-mă să trăiesc”, pus în scenă de
profesorul coordonator Silvia Nedelciuc, având următoarea
distribuţie:
Mălăncuș Radu, Rotari Antonina, Craiu Simona, Craiu
Roxana și Palaghia Denis.
Tinerii actori au reușit să
cucerească atât juriul, cât și
spectatorii prezenţi, prin
mișcarea scenică deosebită,
prin recital, dar și printr-un
decor bine pus la punct. “A
fost un spectacol minunat,
de la care am învăţat că iu-

birea este o formă importantă de educaţie și că este
esenţiala în viaţa omului.
Îmi pare bine că am avut
posibilitatea să îmi susţin
colegii actori, să-i apreciez
pentru ceea ce fac”, a declarat Croitor Dumitriţa, elevă
în clasa a X-a.
De altfel, motto-ul trupei
spune multe: “Este uimitor
ce poate face o rază de soare
cu sufletul unui om!” (F.
Dostoevski). Spectacolul sa bucurat de un succes remarcabil, obţinând Premiul
I, dar și un Premiu Special
acordat de Radio Iași. “A
fost o experienţă unică, una
care va rămâne mereu în
sufletul meu și al colegilor
de la Kamadeva. Teatrul, în
general, m-a învăţat multe.
M-a învăţat cât de important e să trăiești în prezent
și să te bucuri de fiecare
moment pe care ţi-l oferă
viaţa. M-a învăţat să fiu eu
însumi, să fiu libera…”, a
declarat Rotari Antonina,
elevă în clasa a XI-a.

Trofeul Kamadeva pentru Mălăncuş
Radu
Pentru a pune bazele
unei tradiţii de performanţă
în arta teatrală, conducerea
Liceului Agricol “Mihail Kogălniceanu” a conceput Trofeul Kamadeva. Trofeul va fi
transmis, din generaţie în
generaţie, celui mai bun
actor absolvent. Anul acesta
trofeul a fost decernat elevului Mălăncuș Radu, elev
în clasa a XII-a A.

PRIMIM LA REDACIE

Un copil din zece merge la
culcare flămând
veterinară sunt înscriși 39 elevi, intenţia
conducerii acestei unităţi de învăţământ
este de a împărţi această clasă pe patru
grupe distincte, fiecare cu specializarea ei:
cai, porci, iepuri și albine. “În perspectivă ne
gândim și la o secţie de găini ouătoare la sol.
Să vedem… Ideea e ca elevii de pe această
specializare să fie canalizaţi de mici, spre un
domeniu de activitate în care consideră ei că
au o mai mare aplecare. Elevul își alege domeniul, apoi face practică direct, la fermă,
fiind asistat de personalul de specialitate”, a
mai spus prof. Constantin Timu.
Activitatea menţionată are loc în cadrul
programului “Mândru să fiu fermier”,
finanţat de World Vision și Fundaţia Româno-Americană.

O nouă apariţie a revistei Curcubeu
Semnalăm apariţia unei
noi ediţii a publicaţiei „Curcubeu” din Cornești. Apărută în urmă cu trei
săptămâni, revista debutează cu un ferpar, semnat
de prof. Marilena Răcoare,
dedicat amintirii educatoarei Chiriac Rodica, apoi continuă cu un mozaic de texte,
pe diferite tematici, abordând întreaga paletă de
preocupări ale elevilor Școlii
Gimnaziale „Dimitrie Anghel”, din Cornești. Să enumerăm câteva dintre ele:
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- Vopsitul ouălor de Paști
- Compostăm și protejăm
- Dislexia – dificultăţi de
scriere și citire
- Vizită la Palatul Cuturii
din Iași
- Erasmus local
- Zece lucruri pe care nu
le înveţi la școală
- Hidratarea în sport
- Alegerea unui aparat de
fotografiat
- Zece români care au
schimbat lumea
Merită să consemnăm și
povestirile unor elevi ai șco-

lii, despre experienţele trăite
la diverse concursuri derulate în afara Miroslavei:
Laura Gherasim (clasa a
VII-a) – „experienţa mea de
la concursul de geologie” și
Melissa Machedon (clasa a
VI-a) – La concursul „al 4lea val”. Revista a fost editată pe foaie lucioasă și din
punct de vedere grafic arată
bine. Pentru conţinut și punerea în pagină „Curcubeu”
a fost premiată de Inspectoratul Școlar Judeţean.

• Este una dintre
concluziile desprinse
în Raportul World
Vision pe tema
„Bunăstarea copilului
în mediul rural ‐ 2016”
Bunăstarea copilului din me‐
diul rural se ameliorează în 2016,
dar nu depășește pragul de risc de
sărăcie și excluziune socială –
conform datelor studiului “Bunăs‐
tarea Copilului din Mediul Rural”
realizat de World Vision România,
o dată la doi ani, în comunităile
vulnerabile în care organizaia
este prezentă.
Cercetarea, care urmărește
principalii indicatori privind bu‐
năstarea copilului, precum starea
de sănătate, educaia, parcipa‐
rea în comunitate și protecia co‐
pilului, arată în ediia din 2016 o
ușoară îmbunătăire a indicatori‐
lor comparav cu 2014, dar situa‐
ia copilului este departe de a ﬁ
sasfăcătoare.
În mediul rural, există în con‐
nuare o categorie de copii pro‐
venii din familii foarte sărace, cu
muli copii, care trăiesc în condii
diﬁcile de viaă și cu rezultate șco‐
lare slabe. Polarizarea societăii
pare să se accentueze, cu un
numar semniﬁcav de copii care
nu au nicio șansă să intre în com‐
peia pentru „oportunităi egale
de dezvoltare”, ceea ce impune
iniierea unor măsuri concrete din
partea autorităilor, profesioniș‐
lor și publicului larg.

“Acvitatea World Vision Ro‐
mânia este concentrată în jurul
bunăstării copilului din mediul
rural. Toate programele noastre îi
vizează pe cei mai vulnerabili din‐
tre aceșa și pe familiile lor. Pen‐
tru a obine rezultate de durată,
abordăm integrat nevoile comuni‐
tăilor în care suntem prezeni,
mergând în linie cu recomandările
studiului. De exemplu, urmare a
ulmului raport am creat proiec‐
tul «Pâine și Mâine”, prin care ofe‐
rim o masă caldă la școală,
urmată de program extra‐școlar
pentru rezolvarea temelor și recu‐
perarea decalajelor. Însă, de acest
proiect beneﬁciază deocamdată
doar 618 copii, în mp ce în Ro‐
mânia 1 din 5 copii părăsește m‐
puriu școala. As el, colaborarea
dintre decideni și profesioniș
devine esenială pentru găsirea
unor soluii sustenabile de creș‐
tere a calităii vieii celor mai vul‐
nerabile familii și de diminuare a
inegalităilor. De aceea, punem la
dispozia autorităilor acest stu‐
diu, care include recomandări
concrete de reducere a sărăciei și
inegalităilor”, a declarat Daniela
Buzducea, director execuv
World Vision Romania.

Rezultatele studiului:
Sărăcia prezentă la nivelul co‐
munităilor rurale este încă mare,
jumătate dintre părini nu pot
oferi copiilor o dietă minim accep‐
tabilă (alimente din ﬁecare grupă
alimentară), iar 74% dintre familii
au avut diﬁcultăi în a le asigura

copiilor o alimentaie de calitate.
• 1 copil din 10 merge la cul‐
care ﬂămând, procent în scădere
faă de 2014, cand 1 din 8 copii se
aﬂa în această situaie.
• 30% dintre copiii cu vârste
între 7 și 12 ani prezintă diﬁcultăi
de înelegere a unui text simplu,
în creștere cu 2 procente faă de
2014.
• 7 din 10 copii cu vârste între
12 și 18 ani muncesc în gospodă‐
riile proprii, iar 4% dintre copii
muncesc și în alte gospodării din
sat.
• 2,27% dintre adulii respon‐
deni declară că, în ulmul an, cel
puin un copil din gospodărie a
abandonat școala.
• 51% dintre copiii sub 5 ani
au beneﬁciat de analize medicale
în 2016, comparav cu 39% în
2014.
• Incidena fumatului în ran‐
dul adolescenilor cu vârste cu‐
prinse între 12 – 18 ani a crescut
de la 7,3 % în 2014 la 9% în 2016,
în mp ce incidena consumului
de alcool a ramas constantă, la
21%.
• S‐a redus la jumatate pro‐
poria părinilor care aﬁrmă că fo‐
losesc ca metode disciplinare
lovirea cu palma la fund, de la
16,6 % în 2014, la 7,1% în 2016.
• Numărul familiilor care au o
singură sursă de venit a scăzut de
la 35,5 % în 2014, la 10,0% în
2016, în mp ce a crescut numă‐
rul familiilor care au două și trei
surse de venit de la 60,7 % în
2014, la 85,5 % în 2016.
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Avem echipă în Liga a II-a!
• „Este un rezultat pe
care‐l aştept de patru
ani!”, a declarat
antrenorul Cris
Ungureanu, la ﬁnalul
meciului cu
Csikszereda
Chiar dacă porneau cu
șansa a treia la promovare
înaintea ultimei etape,
după Csikszereda și Hărman, elevii pregătiţi de
Cristian Ungureanu au
rămas concentraţi până la
final, au crezut în șansa
lor, chiar și atunci când la
staţia de amplificare a stadionului din Miercurea
Ciuc s-a anunţat, eronat,
faptul că Hărmanul are 20 cu CSM Pașcani, iar la
final au sărbătorit o promovare istorică, alături de
suporterii veniţi de la Miroslava.
La sfârșitul partidei, jucătorii au încins o horă a
bucuriei pe teren, unde au
primit și medaliile și trofeul de campioni ai seriei
din partea Federaţiei Române de Fotbal, iar petrecerea a continuat la
hotel. ”Ale, ale, Miroslava
e în B”, ”Campionii, campionii”, ”Cine e pe primul
loc, Știinţa e!” au fost refrenele care au răsunat la
Miercurea Ciuc vineri
seară, dar și în autocar, pe
drumul spre casă.

Cristi Ungureanu:
„Am reuşit, după
patru ani de muncă
grea”
Antrenorul
Cristian
Ungureanu, cel care a trăit
o dezamăgire imensă în

urmă cu doi ani, când Știinţa a ratat promovarea în
ultima etapă, la Pojorâta,
era extrem de fericit la finalul meciului de la Miercurea Ciuc.
”Este un rezultat așteptat de foarte mult timp. A
fost un meci destul de disputat, chiar dacă ne-au
dominat în mare parte din
meci, am reușit să câștigăm. Pentru mine e foarte
important că am promovat. Venim după patru ani
de muncă, am mai fost în
postura asta, de a juca cu
promovarea pe masă, dar

acum am reușit. Vreau să
le mulţumesc acestor copii
minunaţi, care m-au ascultat până la final. Le
mulţumesc suporterilor
care au fost alături de noi,
conducerii, tuturor celor

Lotul echipei Știinţa Miroslava: Cosmin Cătălin Anton, Sabin Ţintea, Sergiu Drăgan (portari), Andu
Moisi, Silviu Cerneuţanu, Eduard Dulcianu, Ovidiu
Tăcuţanu, George Maxim, Andrei Saritanu (fundași),
Alin Huţanu, Alexandru Taciuc, Aduard Săvoaia,
Dănuţ Munteanu, Marius Chelaru, Denis Tanana,
Petru Agrigoroaei, Codrin Chelaru, Eduard Chiriac,
Alexandru Izmană, Denis Ștefan Botezatu (mijlocași),
Mădălin Crenganiș, Radu Văleanu, Alexandru Marin,
Robert Ambrosie, Andrei Nemţanu, Eduard Sandu
(atacanţi).
Antrenor principal: Cristi Ungureanu
Antrenor secund: Irinel Ionescu
Antrenor cu portarii: Marius Dulceanu
Președinte: Daniel Acatrinei
Medic: Valeriu Chirica

Fitness și jacuzzi, la
Miroslava

care au crezut în noi și neau ajutat să ne îndeplinim
acest vis”, a declarat Cristi
Ungureanu, care a fost
purtat pe braţe de către jucătorii săi.

Daniel Acatrinei:
„Când pui suflet,
obţii performanţe”
Președintele
Daniel
Acatrinei era cu ochii în
lacrimi după meciul de la
Miercurea Ciuc. ”E un vis
devenit realitate pentru
noi, vreau să le mulţumesc
jucătorilor, pentru că au
dat dovadă de profesionalism până la capăt. E un
vis pentru care muncim de
patru ani, suntem cu toţii
foarte fericiţi. Am trăit la
cote maxime acest meci,
vă spun sincer, eram con-

vins că vom câștiga, pentru că i-am văzut pe băieţi
și pe antrenori extrem de
motivaţi, de determinaţi,
i-am văzut cât de mult își
doreau, cât de mult au tras
la antrenamente. Și Csikszereda are echipă bună,
dar mi s-a părut puţin cam
înfumurată, cam cu nasul
pe sus. Degeaba ai jucători, dacă nu pui și suflet.
Noi am pus suflet și asta sa văzut. Le-am explicat jucătorilor tineri să lupte
pentru ei, pentru viitorul
lor, iar ei au înţeles asta.
Acest rezultat nu e întâmplător. Acum n-o să se mai
spună despre Miroslava că
se mulţumește cu puţinul,
că ne mulţumim doar cu
podiumul. Am demonstrat
că suntem o forţă. În plus,
în ultimii ani am dat mai
mulţi jucători și Ligii 1. Le
mulţumesc
primarului
Dan Niţă, antrenorilor, jucătorilor, colegilor mei,
suporterilor, tuturor celor
care au crezut că putem
realiza acest vis”, a declarat președintele Daniel
Acatrinei.
La revenirea acasă de la
Miercurea Ciuc, echipa
Știinţei a fost așteptată în

comună de peste 100 de
persoane. Suporteri, prieteni ai jucătorilor, familiile
celor de la Știinţa au așteptat autocarul echipei și
au creat o atmosferă de
Liga 1 în faţa Sălii Polivalente.

Ştiinţa Miroslava are
nevoie de o bază
sportivă pe măsură!
Fiind vorba de o echipă
de Liga a II-a, Știinţa Miroslava are nevoie clară
de o bază sportivă în care
să-și poată disputa meciurile, cu publicul mult mai
numeros, dar și să se
poată antrena. O parte
dintre aceste modernizări
au fost realizate deja, dar
lucrurile sunt abia la început. „Aștept să se limpezească și legislaţia privind
sponsorizările, ca să
putem accesa mai multe
fonduri. Fotbalul e un
sport care necesită resurse
foarte mari și sperăm ca
alături de noi să vină cât
mai mulţi contributori.
Vor vedea că putem face
lucruri deosebite împreună!”, a declarat primarul Dan Niţă.

Modernizări la baza sportivă Uricani

• Vesarele prevăzute
cu facilităţi de
recuperare sunt o
necesitate pentru
sălile în care se
praccă compeţii
importante
Cel mai probabil în
prima jumătate a lunii
iunie vor fi date în folosinţă cele două corpuri noi
ale Sălii Polivalente din
Miroslava.
Corpurile III și IV ale
sălii, în suprafaţă totală de
101 mp fiecare, flanchează
intrarea din faţă facilităţii
principale și au o funcţie
de întreţinere și recuperare.
Corpul III conţine o
sală de fitness, vestiare
bărbaţi/femei cu grupurile
sanitare aferente, iar Corpul IV e prevăzut cu

• Vesar nou‐nouţ, pentru Şinţa
Miroslava

saună, sală de masaj,
bazin de tratament cu apă
caldă și rece.
„Având în vedere că la
Sala Polivalentă s-au desfășurat și se desfășoară
competiţii importante la
diverse sporturi de sală,
aceste două facilităţi erau
chiar obligatorii. Recepţia
celor două corpuri de clă-

dire se va face, foarte probabil, la începutul lunii
iunie ”, a declarat Marius
Deliu, consilier în cadrul
compartimentului de investiţii al Primărie Miroslava.
Valoarea totală a celor
două corpuri de clădire
este de 440.000 lei (fără
TVA).

De parcă ar fi anticipat promovarea
Știinţei Miroslava în Liga a II-a, constructorii s-au mișcat foarte bine și tocmai au încheiat lucrările la noua
construcţie din baza sportivă Uricani.
Este vorba de o clădire, în suprafaţă
de 226 mp, cu parter și un etaj. Încăperile de la parter sunt prevăzute cu
două vestiare pentru sportivi (gazde și
oaspeţi), cabinet medical, dușuri și grupuri sanitare, vestiar pentru arbitri și
vestiar pentru observatori., iar la etaj
au fost amenajate 8 dormitoare, care
vor adăposti sportivi în perioada canto-

nementelor.
Clădirea se află în imediata vecinătate a terenului de joc, este îngrădită și
prevăzută cu parcare și cale de acces
dinspre str. Bahlui. „Această facilitate
reprezintă doar un prim pas în materializarea intenţiilor noastre de a modeniza baza sportivă din Uricani. Dacă am
dispune de fondurile necesare am face
și mai multe, dar în absenţa unei legi a
sponsorizării care să atragă mai mulţi
investitori aici, facem și noi ce putem”,
a declarat Dan Niţă, primarul comunei
Miroslava.
Valoarea totală a lucrărilor de la
noul vestiar este de 733.000 lei (fără
TVA).

