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Eliberarea de PUZ-uri la
Miroslava a fost sistată

• Măsura este valabilă doi ani şi
a fost adoptată pentru a regla
ritmul de dezvoltare urbană din
comună, etapizat, în concordanţă
cu programele de exndere a
infrastructurii de ulităţi şi a
căilor de acces existente
Începând cu data de 29 iunie 2017, Primăria comunei Miroslava nu mai aprobă acordarea Avizelor de Oportunitate în scopul
elaborării de PUZ și RLU, potrivit HCL 153.
Această măsură administrativă a fost luată
la recomandarea compartimentului tehnic al
Primăriei Miroslava, datorită valului foarte
mare de solicitări venite din partea deţinătorilor de terenuri care vor să-și treacă proprietăţile din extravilan în intravilan, ca mai apoi
să le fragmenteze și să facă pe ele case, sau
diverse construcţii cu caracter utilitar. (amănunte în pagina 3)

RECOMANDARE EXPLICITĂ A PRIMĂRIEI MIROSLAVA:

Elevii din clasele primare
ar trebui să înveţe dimineaţa
Având în vedere că în
această perioadă conducerile școlilor își definitivează programul orar
pentru desfășurarea orelor de învăţământ în anul
școlar 2017 – 2018, Primăria Miroslava insistă
ca acest orar să ţină cont
de prevederile art. 29 din
Legea 1/2011, a educaţiei
naţionale, care face o recomandare
explicită.
Anume, elevii din clasele
primare și pregătitoare
învaţă „de regulă” dimineaţa, nu după amiază.
„Am făcut această solicitare Consiliilor de Administraţie de la școlile din
comună, pentru că și noi
am fost sesizaţi la rândul
nostru de mai mulţi părinţi care ne-au rugat să
intervenim. Iar noi am
fost de acord. Potrivit
studiilor făcute de psiho-

logi și specialiști în pedagogie, copiii din clasele
primare au un randament mult mai bun în
procesul de învăţare dimineaţa, decât la amiază.
Îi înţelegem și pe profesori că au o problemă cu
spaţiile de predare, dar
această problemă va dispărea în cel mult doi ani,
când va fi gata noua
școală. Așa că îi rugăm să

aibă răbdare și să se gândească în primul rând la
elevi, nu la ora când vor
termina programul”, a
declarat Ștefan Susai, reprezentant al primarului
Dan Niţă, în Consiliile de
Administraţie ale școlilor
din comuna Miroslava.
Orarele de la școlile
din Miroslava urmează a
fi definitivate până la
data de 4 septembrie.

Sechestru pentru datorii mai
vechi de 1 an la Primărie
• Posesorii de autoturisme riscă să
rămână fără cerﬁcatul maşinii
dacă nu şi‐au plăt amenzile
După ce a epuizat calea somaţiilor și a
popririlor clasice, ca să-și recupereze debitele istorice pe care le au unii contribuabili către bugetul local, Primăria
Miroslava intenţionează să apeleze la alte
forme de executare a lor: sechestrul! Potrivit noilor prevederi din Codul Fiscal inspectorul fiscal are aceleași drepturi cu un
executor judecătoresc pe relaţia contribuabil – administraţie publică locală. Procedura de sechestru a fost mult
simplificată, astfel încât se poate aplica
imediat ce conducerea administraţiei publice locale consideră acest lucru necesar.
Maniera în care se aplică sechestrul vi-

zează terenurile și casele – acestea nu mai
pot fi înstrăinate până nu se acoperă debitul restant – sau autoturismele. În cazul
acestora Poliţia Rutieră primește o înștiinţare din partea administraţiei locale și
în temeiul acesteia poate reţine certificatul mașinii.
În comuna Miroslava măsura instituirii
sechestrului se va aplica pentru datorii
mai vechi de un an și debite mai mari de
500 lei, acestea reprezentând neplata
unor taxe, impozite sau amenzi.

ANUNŢ IMPORTANT!
Familiile care în acest an aniversează 50 de ani de căsătorie vor fi premiate de către
Primăria Miroslava. Premiile vor fi înmânate, în cadru festiv, de către primarul comunei Miroslava – Dan Niţă, cu ocazia sărbătorilor prilejuite de Zilele Turismului (ediţia
a V-a), duminică, 17 septembrie 2017, orele 14.00, la Sala de Consiliu a Primăriei. Pentru a intra în posesia premiului solicitanţii trebuie să aibă rezidenţă în comuna Miroslava și ambii soţi să fie în viaţă. Cererea se poate depune la biroul unic al Primăriei
Miroslava până la data de 8 septembrie 2017 și la ea se atașează copii după cărţile de
identitate și certificatul de căsătorie.
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Utile
Anun angajare:
Primăria Miroslava angajează îngrijitori pentru Adăpostul de
Câini Miroslava (iubitor de animale).
Relaii suplimentare la telefon 0746.396.051

Mica Publicitate
SERVICII
• Caut bonă pentru copii școlari, în Miroslava. Dorim o persoană se‐
rioasă, cu experienă și răbdare. Salarizare negociabilă! Permisul de
conducere reprezintă un avantaj. Telefon: 0721.280.783
AUTOMOTO
• Vând motoscuter Peugeot – com. Miroslava. Tel: 0740‐684.520.
• Vând Dacia 1310 break, în stare de funcionare. Tel: 0760‐265.689.
IMOBILIARE
• Vând casă nouă în loc. Dancaș, plus teren 550 mp, ulităi. Pre ne‐
gociabil 58.000 euro Tel: 0754‐792.285; 0755‐517.680.
• 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 (cu‐
reni și ultrasunet) și masaj la domiciliu. Telefon 0745‐952.667.
Locuri de muncă
LOCURI DE MUNCĂ
• Salon modern, situat în centrul comunei Miroslava (deasupra ma‐
gazinului alimentar de la semafor) angajează manichiuristă, frizer,
coafor și cosmecian. Relaii la telefon: 0745‐08.60.61.
• Primăria Miroslava angajează tehnician sau asistent veterinar,
pentru padocul 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, pre‐
gător, 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 mo‐
zaicari pentru monumente funerare. Tel: 0745‐532.458.
• SC Concord Service Center SRL, situat în Valea Lupului (vizavi de
Anbioce) 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.
• Fabrică producătoare de ambalaje din carton ondulat, din Iași, an‐
gajează:
‐ 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:
‐ contabil(ă), eventual part‐me;
‐ serigraf imprimări manuale (asigurăm instructaj);
‐ pograf mașină rotavă.
Cerine: seriozitate, domiciliul stabil în Miroslava. Amănunte la tele‐
fon: 0740‐10.88.80.
• 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,
transport/ decont transport. Detalii la telefon 0741 258 878, resur‐
seumane@tessindustrie.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: sa‐
lariu ﬁx plus bonuri de masă, plus decontare transport, posibilitate
de accesare bonusuri lunare. Persoanele interesate pot depune CV
la sediul companiei Conex Distribuon SA, Calea Chișinăului nr.32,
sau pe adresa de mail: hr@conexdist.ro. Informaii suplimentare la
telefon: 0745‐257.417.
• Fundaia Alături de Voi angajează confecioner ansamblator ar‐
cole din texle și persoană pentru curăenie. CV poate ﬁ trimis la
adresa resurse.umane@alaturidevoi.ro sau prin fax, la 0232‐
275.568. Detalii suplimentare 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‐guvernamentală care are ca scop
incluziunea pesoanelor din grup vulnerabil, oferind servicii sociale și
de integrare profesională.
• SC Stef Invest SRL Iași angajează muncitori caliﬁcai și necaliﬁcai
în construcii 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.

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

Normative al Consiliului Local
Reunit în ședină ordinară de lucru, în data
de 28 iulie, Consiliul Local Miroslava a dezbă‐
tut, votat și aprobat următoarele normave:
• Hotărâre privind validarea mandatului de
consilier local în cadrul Consiliului Local al Co‐
munei Miroslava al domnului Irimia Gheorghe;
• Hotărâre privind recﬁcarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava,
judeul Iași, în trim.III 2017;
• Hotărâre privind aprobarea salariilor de
bază pentru funcionarii publici și personalul
contractual din aparatul de specialitate al pri‐
marului Comunei Miroslava, judeul Iași;
• Hotărâre privind aprobarea montării de li‐
mitatoare de înălime în localităile compo‐
nente ale Comunei Miroslava, judeul Iași.
• Hotărâre privind avizarea Planului Urba‐
nisc Zonal de trecere a suprafeei de 13.883
mp teren extravilan în intravilan sat Ciurbeș,
comuna Miroslava, judeul Iași, situat în T 77,
P1a, număr cadastral 81554, în vederea con‐
struirii de locuine individuale P+1E și anexe
aferente funciunii de locuire‐beneﬁciar Dia‐
conu Iulian Ciprian;
• Hotărâre privind rezilierea contractului de
concesiune nr.13223/25.06.2013, încheiat între
Comuna Miroslava și domnul Grigoroaea Bog‐
dan;
• Hotărâre privind însușirea de către Consi‐
liul Local Miroslava a modiﬁcărilor și completă‐
rilor din Inventarul Domeniului Public al
Comunei Miroslava, Anexa nr.1 la HCL Miro‐
slava nr.41/28.02.2017;
• Hotărâre privind modiﬁcarea și completa‐
rea Programului anual esmav al achiziiilor
publice pentru anul 2017, Anexă nr.1 la HCL Mi‐
roslava nr.108/15.12.2016;
• Hotărâre privind introducerea în Inventa‐
rul Domeniului Public al Comunei Miroslava a
obiecvului de invesie: „ Modernizare strada
Via Mare, sat Uricani, comuna Miroslava,
judeul Iași”;
• Hotărâre privind avizarea Planului Urba‐
nisc Zonal de trecere a suprafeei de 26.631

mp teren extravilan în intravilan sat Horpaz, co‐
muna Miroslava, judeul Iași, situat în T 70,
P1A, numere cadastrale 4896/1, 4896/2,
4896/4, 4896/5, 4896/6, 4896/7, 4896/8,
4896/9, 4896/12, 4896/13, 4896/14. 4896/15,
4896/19, 4896/20, 4896/21 și 4896/25, în ve‐
derea construirii de locuine individuale
P+1E+M și anexe aferente funciunii de locuire‐
beneﬁciar Schinteie Panﬁlia;
• Hotărâre privind aprobarea Planului Ur‐
banisc Zonal de trecere a suprafeei de 1.717
mp teren extravilan în intravilan sat Valea
Adâncă, comuna Miroslava, judeul Iași, situat
în T 63, P1‐1, numere cadastrale (1737‐1738‐
1739‐1740‐1741)/2, 1A și număr cadastral
1816/1/3, în vederea construirii de locuine in‐
dividuale P+1E+M și anexe aferente funciunii
de locuire‐beneﬁciari Niă Constann Crisan
și Oana, Niă Paul Dan și Elena, Galben Dragoș
și Crina;
• Hotărâre privind rezilierea de drept a con‐
tractului de concesiune nr.2679/01.02.2016,
încheiat între Comuna Miroslava și SC Cres‐
cento Print SRL;
• Hotărâre privind modiﬁcarea și completa‐
rea HCL Miroslava nr.86/24.11.2016;
• Hotărâre privind aprobarea modiﬁcării și
completării Organigramei aparinând SC Miro‐

slava Industrial Parc SRL;
• Hotărâre privind avizarea Planului Urba‐
nisc Zonal pentru modiﬁcarea reglementării
PUG din zona L1A în IS1 pentru terenul situat
în sat Miroslava conform PUG exns al Comu‐
nei Miroslava, judeul Iași, situat în T54,
P2536/75, număr cadastral 2536/75, număr
cadastral 77093, având suprafaa de 1.000 mp,
în vederea construirii unui așezământ biseri‐
cesc‐beneﬁciar Parohia „Duminica Sﬁnilor Ro‐
mâni” – Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea Proiectului
Tehnic și a principalilor indicatori tehnico‐eco‐
nomici pentru invesia: ”Construire Capelă sat
Valea Adâncă, comuna Miroslava, judeul Iași”;
• Hotărâre privind aprobarea susinerii ﬁ‐
nanciare a Asociaiei Sporve pentru Educaie,
Tineret, Cultură și Sport „Șina Miroslava” cu
suma de 400.000 lei;
• Hotărâre privind aprobarea modiﬁcării și
completării Hotărârii Consiliului Local
nr.41/31.08.2016 cu privire la aprobarea Regu‐
lamentului de Organizare și Funcionare a Con‐
siliului Local al comunei Miroslava, judeul Iași;
• Hotărâre privind aprobarea contractării și
garantării unei ﬁnanări rambursabile interne
în valoare de 10.816.956,4 lei.

Atenţionare de pestă porcină africană
• La cea mai mică suspiciune, deinătorul ani‐
malului trebuie să contacteze medicul veterinar
și ANSVSA
ANSVSA Iași a trimis la toate primăriile din
jude o atenionare pentru pericol de infestare
cu pestă porcină africană. Primul focar de pestă
procină africană în România a fost depistat într‐
o gospodărie de la periferia municipiului Satul
Mare, la începutul lunii august.
Chiar dacă nu afectează omul, boala este
considerată un pericol pentru sigurana alimen‐
tară și se poate transmite prin produse de carne
de porc transportate dintr‐o ară în alta, prin
mișcarea animalelor și prin transporturile ilegale
de porci, precum și prin mistrei, care sunt pur‐
tătorii naturali de boală.
Concret, pesta porcină este o boală virală, ex‐
trem de contagioasă, care afectează deopotrivă
porcii domesci și pe cei sălbaci, ﬁind răspân‐
dită la nivel global. Boala nu este transmisibilă la

Date de la Starea Civilă
În perioada 26 iulie – 27 august 2017, la Oﬁciul
de Stare Civilă al comunei Miroslava au fost înre‐
gistrate următoarele:
Transcrieri (copii născui în străinătate, din părini
cu domiciliul permanent în comuna Miroslava)
• Roșca Amelia (19 iulie 2017, Republica Mol‐
dova);
• Niculiă Daria (2 mai 2017, Republica Moldova);
• Nistor Edward Diego (30 octombrie 2017, Italia);
• Timoe Denis Ma eo (2 iunie 2017, Frana);
• Cotoman Analisa Mirabella (1 august 2016, Ita‐
lia);
• Gheorghiă Constann Soﬁa‐Maria (28 iunie
2014, Spania).

om, dar poate genera pierderi economice de
mari proporii. Pesta porcină se transmite prin
contactul direct dintre porcii domesci și/sau săl‐
baci, bolnavi și cei sănătoși. Virusul se
răspândește și prin contactul cu secreiile (la‐
crimi, salivă) și excreiile (fecalele animalelor in‐
fectate) animalelor. Porcii sănătoși se infectează
prin contactul cu obiecte, hrană, îmbrăcăminte,
mijloace de transport, adăposturi contaminate.
Virusul poate ﬁ purtat de la porcii bolnavi către
cei sănătoși în cadrul mișcărilor necontrolate sau
ilegale ale animalelor (transport, vânzare, târ‐
guri) și de către oameni, păsări, insecte. Virusul
se transmite de la porcii aparent sănătoși, cu 2‐
4 zile înainte de apariia semnelor de boală.

Simptome ale pestei porcine africane
Potrivit informaiilor puse la dispoziie de AN‐
SVSA, un porc bolnav de pestă porcină africană
prezintă semne precum:

Căsătorii
• Diaconu Florin, cu Condurache Claudia;
• Bucur Andrei, cu Sava Ramona Andreea;
• Agheorghiesei Andrei, cu Mazilu Liliana;
• Bandac Jan Constann, cu Șorea Andreea Mă‐
dălina;
• Burdun Dragoș, cu Pavel Angelica;
• Antoniu Bogdan Culiă, cu Glon Ioana Claudia;
• Teodorescu Iulian, cu Pinlie Loredana;
• Nedelcu Vasile, cu Constandache Ana Maria Se‐
renela;
• Nistor Ilie, cu Caraiman Olimpia;
• Guler Marius Gheorghiă, cu Bucur Georgiana;
• Curmei Florin, cu Morărașu Andreea Elena;
• Craus Ionu, cu Chelaru Ema Elena;
• Chiruă Crisnel Alin, cu Marin Andreea Cătă‐
lina;
• Vălianu Costel, cu Dobroșenschi Irina;
• Pamﬁl Virgil Gabriel, cu Siglea Ștefana;

• Febră mare: 40,4 – 42 grade Celsius și stare
febrilă;
• Moarte rapidă;
• Roșeaă sau învineire a pielii, a marginilor
urechilor, a vârfurilor picioarelor, a abdomenului
și pieptului;
• Lipsa poei de mâncare, apae și împle‐
cire în mers;
• Vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori
la ochi.
În caz de suspiciune că porcul din gospodărie
suferă de această boală, proprietarul trebuie să
contacteze medicul veterinar din localitate sau
DSVSA Iași, la nr. de telefon: 0232‐267.501, sau
0232‐267.502.
Dacă animalul este depistat poziv, atunci
acesta este preluat de inspectorii sanitar‐veteri‐
nari și ucis. La schimb, proprietarul va primi de la
stat o despăgubire, la preul echivalent de pe
piaă.

• Dumitrache Bogdan Gelu, cu Mihăilă Irina;
• Alicsandrescu Dumitru Daniel, cu Robu Diana
Dumitria;
• Irimia Adrian, cu Ilașcu Daniela Ionela;
• Vrînceanu Cosmin Ioan, cu Nicolae Gabriel Că‐
tălin;
• Ciorsac Dumitru, cu Gherasim Gabriela.
Primăria comunei Miroslava le urează nerilor
căsătorii „Casă de piatră”!
Decese
• Marciuc Maria (91 ani, Miroslava);
• Cârlig Constann (61 ani, Valea Adâncă);
• Botoșineanu Elena (97 ani, Iași);
• Drănceanu Vasile (96 ani, Voroveș);
• Graur Gheorghe (87 ani, Miroslava);
• Popică Constann (49 ani, Miroslava).
Primăria comunei Miroslava le adresează sincere
condoleane familiilor îndoliate!

• Cumpăr societate cu proﬁl agricol. Acvă perioada 2014 – 2015.
Telefon: 0743‐70.20.53.

• Vând casă în localitatea Dancaș, supraf. 90 mp, parter, teren 500 mp, per‐
soană ﬁzică. Pre: 60.000 euro, negociabil. Tel.: 0754 ‐ 79.22.85.

VÂNZĂRI ANIMALE
• Crescător ‐ vând pui zburai, diverse mărimi, rasa kabir, porumbac, alb de
carne, roșu; bibilici(picheri) vârstă 30 zile.Tel.: 0746‐32.70.32. Sat Balciu, Miro‐
slava.

ALTE LOCURI DE MUNCĂ
• SC Edil Industry SRL angajează casier pentru zona Valea Adâncă. Pentru mai
multe detalii sunai la tel.: 0751‐66.22.77 (Radu Lupu);
• SC Edil Industry SRL angajează șofer autogunoieră. Pentru relaii sunai la tel.:
0751‐66.22.77. (Radu Lupu)
• SC Quality Construct Instal SRL angajează personal în construcii, electricieni,
instalatori, ﬁnisori, rigipsari și muncitori necaliﬁcai. Tel.: 0753‐35.50.13;
• SC Labog Construcon Industries SRL angajează pentru șaner „Execuie Au‐
tostradă 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 experienă.
Detalii la telefon: 0725‐982.956, 0735‐887.853, 0725.984.012.

VÂNZĂRI DIVERSE
• Vând tuburi de 1000, 800 pentru fose, cămine, drenuri. Transport gratuit.
Tel.: 0740‐37.66.87. Balciu.
• 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.
IMOBILIARE
• Vând teren în zona Voroveș, parcelat în laturi de 413 mp. Ulităi, apă, gaz,
curent. Tel.: 0741 ‐ 47.44.42;
• Vând casă, P+M, suprafaă desfășurată 200 mp, la roșu. Pre: 55.000 euro.
Tel.: 0741 ‐ 47.44.42;
• Vând teren Miroslava, 500 mp. Pre: 35 euro/mp. Tel.: 0741 ‐ 47.44.42.;
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Eliberarea de PUZ-uri la
Miroslava a fost sistată
(CONTINUARE DIN PAGINA 1)

Problema vitezei foarte mari de dezvoltare imobiliară în comuna Miroslava nu e
recentă și a făcut obiectul a numeroase discuţii în Consiliul Local. În principiu, autoritatea locală nu ar avea nimic împotrivă
ca aceste construcţii să se facă. Numai că
aceste dezvoltări imobiliare ar trebui să se
facă în concordanţă cu ritmul de dezvoltare urbană a comunei, ceea ce presupune
o gândire unitară a tot ce înseamnă: căi de
acces, iluminat public, parcări, amenajare
spaţii verzi, racord la utilităţi (apă, canal,
gaz metan, curent electric șamd).
Or, tocmai acest lucru nu s-a întâmplat
la Miroslava. Au apărut case și blocuri noi,
dar parcările și căile de acces nu au fost
luate în calcul. De spaţii verzi sau trotuare
nu mai vorbim! Străzile, deja înguste, s-au
umplut cu mașini parcate pe carosabil,
care fac aproape imposibil accesul unei

mașini de pompieri. Reţelele de utilităţi au
fost date peste cap de numărul mare de noi
beneficiari, iar calitatea serviciului oferit
de fiecare furnizor în parte a avut de suferit
pentru că reţeaua din zonă a fost calculată
iniţial pentru un număr de utilizatori mult
mai mic.

Asumarea utilităţilor de către
solicitant nu e o soluţie
O soluţie de compromis, propusă de
consilierii locali, a fost la un moment dat
ca solicitantul de PUZ să precizeze, în
scris, că nu are pretenţii din partea Primăriei Miroslava să fie racordat la utilităţi.
Dar nici această soluţie nu a fost agreată
pentru că, până la urmă o clădire odată ce
a fost vândută așa rămâne. Iar cumpărătorul care a cumpărat de bună credinţă un
imobil se poate trezi mai apoi că trebuie să

mai dea bani și pe altele, apoi vine la primărie și cere ce nu a primit de la dezvoltator.

PUG rămâne regula de bază
Din moment ce nu se mai aprobă PUZuri, ce urmează? Dezvoltările urbanistice
din comuna Miroslava se vor face în conformitate cu PUG și PUZ-urile aprobate
anterior HCL 153/29 iunie 2017. Apoi
toate aceste PUZ-uri vor fi incluse în viitorul PUG, care va fi elaborat după 2021.
„Regula după care se dezvoltă o comunitate urbană este dată de Planul Urbanistic General. Acolo sunt prevăzute toate: ce
anume se construiește, unde se construiește, ce regim de înălţime șamd. Primăria
Miroslava are un asemenea PUG, care a
fost aprobat prin HCL 146/2011 și este valabil până în 2021. Cu toate acestea solicitările de PUZ au fost mult peste așteptările

noastre. Dându-le curs, ar însemna să ne
trezim într-o zi că nu mai putem suporta
economic extinderea zonei locuibile, cu
asigurarea legăturilor rutiere la drumurile
existente pe raza comunei. Propunerea
noastră a fost ca dezvoltarea urbană a comunei Miroslava să se facă etapizat, în
concordanţă cu programele actuale de extindere a infrastructurii, la care acum se
lucrează”, a explicat ing. Adrian Ţapu Sardariu.

Continuă acţiunea de refacere a tramei stradale
• Cetăţenii care şu că
adresa le‐a fost
modiﬁcată sunt rugaţi
să se prezinte la
Registrul Agricol
După cum anunţam și în
ediţia precedentă a publicaţiei Mesagerul, ritmul foarte
rapid de creștere a numărului de case în Miroslava,
Horpaz și Valea Adâncă a în-

ceput să creeze dificultăţi serioase de identificare a adreselor de către factorii poștali
și nu numai. Pentru a preveni confuziile de adrese sau
situaţii neplăcute în care corespondenţa oficială a autorităţilor locale și judeţene nu
mai ajunge la destinatar, Primăria Comunei Miroslava a
demarat o amplă campanie
de refacere a tramei stradale.
În decursul lunii august,
serviciul public a montat plă-

cuţe noi cu adrese și numere
de identificare:
• în localitatea Valea
Adâncă – str. Costea Vodă,
str. Cornești, str. Ezăreni și
str. Văii;
• în localitatea Miroslava
– str. Aron Vodă, str. Iancu
Vodă Sasu, str. Școlii, str.
Olga Sturza, str. Mihail Kogălniceanu, str. Ion Vodă cel
Viteaz.
Acţiunea de numerotare a
străzilor va continua și în

luna următoare. Cetăţenii
care știu că la adresa de domiciliu a fost montat alt
număr de identificare, sunt
rugaţi să se prezinte la Serviciul Registru Agricol, pentru
a opera și aici reconfirmarea
de adresă și număr nou.
Montarea de plăcuţe cu
denumiri de străzi și numerele aferente se face pe cheltuiala administraţiei locale.
Concesiune spaiu

Panourile de afișaj pe organizări
de șantier sunt obligatorii
Compartimentul de urbanism al Primăriei comunei
Miroslava
le
reamintește dezvoltatorilor imobiliari, persoane fizice și juridice, că legea
impune amenajarea unui
panou pe organizarea de
șantier, pe care să fie afișate, la loc vizibil, informaţii privind: denumirea

obiectivului construit, numele deţinătorului, data
începerii lucrărilor, data
finalizării acestora, cine
este prestatorul, autorizaţia nr… șamd. Poliţia locală Miroslava verifică
periodic aceste organizări
de șantier și acolo unde nu
găsește respectivele panouri aplică amenzi con-

S-a deschis Terasa MirroBello!

Unde? Langa semaforul din centrul comunei, în
curtea laboratorului 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, limonadă, pizza, sandwich, cafea și alte
bunătăi adevarate!

Comuna Miroslava, judeul Iași, organizează procedura de nego‐
ciere directă, în data de 12.09.2017, orele 12.00, pentru conce‐
sionare spaiu în suprafaă de 17,94 mp, situat în imobil Școala
Valea Adâncă, comuna Miroslava.
Caietul de sarcini poate ﬁ obinut de la Biroul Achiziii Publice din
cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeul Iași. Costul Caietului
de sarcini este de 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 12.09.2017, orele 10:00.

travenţionale de 1.000 lei.
În decursul lunii august,
serviciul de urbanism Miroslava a făcut nu mai
puţin de 35 recepţii pentru
diverse construcţii în localităţile: Vorovești, Horpaz,
Miroslava, Valea Adâncă,
Uricani, Valea Ursului și
Balciu.

Avertizare la viţa de vie

Condiţiile climatice
din ultima săptămână au
favorizat apariţia și dezvoltarea bolii „mana viţei
de vie” (plasmopara viticolă), care poate provoca
pierderi foarte mari la
plantaţiile viti-vinicole.
Pentru prevenire și combatere, Oficiul Fitosani-

tar Iași recomandă executarea tratamentului
(prin stropire) cu: Curzate Manox (2,5 kg/ha)
sau alte produse omologate. Pentru combaterea
făinării și putregaiului
cenușiu, tratamentul se
compensează cu produse
specifice și compatibile.

INFORMA II SUPLIMENTARE
TEL: 0725.913.133
E‐MAIL: vi_baciu@yahoo.com
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Voie bună, la iarbă verde
În fiecare an, pe data de
15 august – când toată creștinătatea ortodoxă prăznuiește marea sărbătoare a
Adormirii Maicii Domnului
– la Uricani e zi de hram și
mare prilej de bucurie pentru întreaga comunitate.
Spre deosebire însă de anii
precedenţi, cuvenita slujbă
religioasă nu s-a mai ţinut în
biserică, ci pe un amplasament în aer liber, special
amenajat în dreptul prăznicarului. Biserica veche –
după cum se știe deja – a
fost demolată pentru că prezenta un risc major de a se
prăbuși peste enoriași, dar
locul acesteia va fi preluat de
o biserică nouă, pentru care
deja s-a strâns o sumă importantă de bani, suficient
cât să înceapă lucrările de
turnare a fundaţiei.
Slujba de liturghie a fost
oficiată de părintele paroh
Cristian Vasile și pr. col.
Mihai Iftimie, preot militar
la o unitate de rachete solaer din București, cunoscut
de comunitatea din Uricani
încă din anii precedenţi,
fiind nelipsit de la acest eveniment.
Vremea a ţinut cu părintele Cristian și cu creștinii
veniţi la slujbă, fiind extraordinar de frumoasă. Cimitirul: arhiplin cu oameni ai
locului veniţi să-și pomenească morţii, dar și să se
vadă cu viii, să mai schimbe
o vorbă, o amintire. A fost
un moment solemn, discret
și de mare impact emoţional, de la care nu au lipsit
oficialităţile locale. Printre
acestea, ca în fiecare an, au
putut fi remarcaţi primarul
Dan Niţă (fiu al satului),
consilieri locali, gospodari și
oameni de vază ai satului.

Premii speciale
pentru oameni
speciali!
Serbările propriu-zise au
avut loc pe scena montată
special pe un teren din drep-

tul stadionului Uricani.
Acestea au debutat la ora
14:45, cu un discurs rostit în
faţa asistenţei de către prof.
Diana Aurora Deliu și Petru
Bejenaru - vicepreședinţi ai
Asociaţiei „Fii Satului Uricani” și organizatori ai manifestărilor. Au fost invitaţi
pe scenă, pentru a-și lua în
primire premiile:
• Mezina Satului Uricani
– Simona Mihaela Bostan
născută pe 4 Martie 2017
(premiu: un premergator,
care a fost înmânat, firește,
părinţilor fetiţei!);
• Premiantele Școlii
„Miron Barnovschi” Uricani
- Loredana Butnaru și Delia
Ana Maria Chiruţă (câte un
ceas sport și un tricou inscripţionat cu sigla Asociaţiei + diplome);
• Absolventul Școlii
„Miron Barnovschi” Uricani
- Cristian Veleșcu (un ceas și
un tricou inscripţionat + diplomă);
• Campion Mondial Fitness: Lucian Popa (card
cadou Decathlon în valoare
de 500 lei + tricou + diplomă).

Tinere talente, pe
scenă
Programul muzical a început în jurul orei 15:30 și a
fost un bun prilej pentru ca
mai multe tinere talente ale
locului să-și facă debutul pe
scenă în faţa unui public,

mai puţin pretenţios, dar
călduros! Au evoluat:
• Rareș Andrei Drenceanu (fiu al satului Uricani,
elev la Colegiul Naţional de
Artă „Octav Băncilă” Iași, la
saxofon), împreună cu Gabriel Grigorescu (orgă) și
Rădulescu Vlad (clarinet);
• Cătălina Vornicu (Sat
Valea Ursului, Școala Populară de Arte „Titel Popovici”);
• Andreea Vornicu (Sat
Valea Ursului, Școala Populară de Arte „Titel Popovici”);
• Mihaela Eliana Agafiţei
(sat Brătuleni);
• Sorana Elena Dumitriu
(Sat Uricani).
Spre seară, când vremea
s-a mai răcorit și lumea a
prins chef de dans, în jurul
orei 18:00, a început programul artistic al seniorilor. Au
cântat: Maria Cătălina Moldoveanu, Maria Costioaia și
Angela Bîrjoveanu, spre deplina încântare a locuitorilor
veniţi la spectacol. Cine a
vrut să asculte muzică a ascultat, cine a vrut să danseze
a dansat. Nu au lipsit de pe
tăpșan nici ofertele de mici
și bere, sau gustări din produse tradiţionale ale locului
și vin adus de acasă. Important e că lumea s-a simţit
foarte bine. Programul artistic s-a încheiat cu o discotecă
în aer liber și foc de artificii,
în jurul orei 22:00.

Anul acesta școala începe mai devreme
• Deschiderea oﬁcială
a anului şcolar 2017 –
2018 va ﬁ pe 11
septembrie
Din move care nu au fost
date publicităii, Ministerul Edu‐
caiei și Cercetării a hotărât ca
anul școlar 2017 – 2018 să în‐
ceapă pe data de 11 septembrie.
Acest lucru a nemulumit elevi și
părini, deopotrivă, dar ordinul de
ministru a fost semnat, așa că
toată lumea trebuie să se confor‐
meze.
Anul școlar 2017‐2018 se
structurează pe două semestre:
• semestrul I: cu o durată de
18 săptămâni, dispuse în perioada
11 septembrie 2017 – 2 februarie
2018;
• semestrul al II‐lea: cu o du‐
rată de 17 săptămâni, dispuse în
perioada 12 februarie 2018 – 15
iunie 2018.
Pentru clasa a VIII‐a, anul șco‐
lar are 34 de săptămâni de cursuri
și se încheie în data de 8 iunie
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2018.
Pentru învăământul special,
clasele a IX‐a, a XI‐a, ciclul inferior
al liceului, ﬁliera tehnologică, du‐
rata cursurilor este de 37 de săp‐
tămâni, însumând 177 de zile
lucrătoare.

Structura anului
şcolar 2017 - 2018
Semestrul I (18 săptămâni): 11
septembrie 2017 ‐ 2 februarie
2018
• Cursuri: luni, 11 septembrie
2017 – vineri, 22 decembrie 2017;
• Vacană (învăământ primar
și preșcolar): 28 octombrie – 5 no‐
iembrie 2017;
• Vacana de iarnă: sâmbătă,
23 decembrie 2017 – duminică,
14 ianuarie 2018;
• Cursuri: luni, 15 ianuarie
2018 – vineri, 2 februarie 2018;
• Vacana intersemestrială:
sâmbătă, 3 februarie 2018 – du‐
minică, 11 februarie 2018;
Semestrul al II‐lea (17 săptă‐
mâni): 12 februarie 2018 – 15
iunie 2018

• Cursuri: luni, 12 februarie
2018 – vineri, 30 mare 2018;
• Vacana de primăvară: sâm‐
bătă, 31 mare 2018 – mari, 10
aprilie 2018;
• Cursuri: miercuri, 11 aprilie
2018 – vineri 15 iunie 2018;
• Vacana de vară: sâmbătă,
16 iunie 2018 – duminică, 9 sep‐
tembrie 2018;
• Lucrările semestriale/ tezele
se susin la ﬁnalul semestrelor,
după parcurgerea programei șco‐
lare cu cel puin 3 săptămâni în‐
ainte de ﬁnalul semestrului.

Clusterul Regional Agroferm posibilă soluţie de integrare a
pieţei reale cu piaţa muncii
Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava se numără printre fondatorii Asociaţiei „Clusterul
Regional Agroferm”, organism instituţional care își
propune să armonizeze cerinţa de personal calificat în
agricultură și zootehnie, cu
oferta educaţională a unităţilor școlare din zona de
nord-est a României.
Concret, la nivel european, agricultura și zootehnia din România se
confruntă cu o situaţie păguboasă în care, pe de o parte,
întreprinzătorii autohtoni
nu au cu cine lucra și stau cu
utilaje moderne, extrem de
scumpe, trase pe dreapta. Pe
de altă parte școlile din România nu și-au adaptat
oferta educaţională la nevoile pieţii muncii și pregătesc absolvenţi care nu-și
găsesc de lucru acasă, ajun-

gând în cele din urmă să ia
calea străinătăţii. Tocmai
această problemă încearcă
să rezolve Asociaţia „Clusterul Regional Agroferm”, care
pentru partea educaţională a
proiectelor sale – altminteri
foarte ambiţioase – a cooptat Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava, alături de Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”
din Podu Iloaiei.
Alături de cele două unităţi de învăţământ specializate
pe
agricultură,
zootehnie și industrie agroalimentară, pe actul de înfiinţare a cluster-ului și-au pus
semnătura reprezentanţi ai
unor societăţi de mare prestigiu precum: SC Agralmixt
SA Andrieșeni, SC AGRICOLA 96 SA Ţigănași, SC
Agro Indstrial Ceres SRL Bivolari, SC Agrocomplex
Lunca Pașcani SA, SC Agro-

mixt Spineni SRL, SC Boga
Trifești SRL, SC Carpat
Agrom SRL Drăgănești
Neamţ, SC Farm Grapes
SRL Bârnova, SC Panifcom
SRL Iași, SC Prest Serv
Impex SRL Sculeni, SC Suin
Trif SRL Trifești, SC YXS
Avalana SRL Vișani, Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare
pentru
Creșterea
Bovinelor Dancu Iași, Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare
pentru
Legumicultură Bacău, Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură
Iași, Asociaţia Crescătorilor
de Ovine și Caprine „Moldoovis” Botoșani.
Mai multe amănunte
despre acest conglomerat
profesional vor fi prezentate
cu prilejul Târgului Agralim,
care în acest an se va desfășura la Leţcani, în perioada
21 – 24 septembrie.

Măsuri de finanţare pentru
micii fermieri
Asociaia Grupul de Aciune Locală “Stejarii Argin‐
i” anună lansarea, începând din data de
28.08.2017, a apelurilor de selecie a proiectelor pen‐
tru măsurile:
• Măsura 2.1/2A ‐ Identate regională prin trans‐
formarea fermelor mici în ferme de referină;
• Măsura 2.4/2B ‐ Reînnoirea generaiei de fer‐
mieri prin încurajarea micilor întreprinzători neri ru‐
rali;
• Măsura 4.4/6B ‐ Dezvoltarea unor sate viabile
prin inovare socială în teritoriul GAL.
Beneﬁciari eligibili M 2.1/2A: Entăi private: fer‐
mieri cu exploataii agricole care întră în categoria de
fermă mică, după deﬁniia dată de regulamentul UE,
cu excepia persoanelor ﬁzice neautorizate.
Beneﬁciari eligibili M 2.4/2B: Tânărul fermier în
conformitate cu deﬁniia prevăzută la art. 2 din R(UE)
nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al
exploataiei agricole; Persoana juridică cu mai muli
acionari, unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din
R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control
efecv pe termen lung în ceea ce privește deciziile re‐
feritoare la gesonare, la beneﬁcii și la riscurile ﬁnan‐
ciare legate de exploataie.
Beneﬁciari eligibili M 4.4/6B: Autorităile publice
locale cu responsabilităi în domeniu; ONG‐urile de‐
ﬁnite conform legislaiei în vigoare, cu experză rele‐
vantă pentru aciunile selectate; Comunele și
asociaiile acestora conform legislaiei naionale în vi‐
goare; Unităile de cult conform legislaiei în vigoare;
Persoanele Fizice Autorizate / Societăile Comerciale
care dein în administrare obiecve de patrimoniu
cultural de ulitate publică, de clasa B.
Teritoriul Asociaiei Grupul de Aciune locală “Ste‐
jarii Argini” acoperă următoarele unităi administra‐
ve‐teritoriale: 6 comune din judeul Iași: Miroslava,
Lecani, Dumeș, Popeș, Mădârjac, Horleș.
Fondurile disponibile alocate în această sesiune:
‐ pentru măsura M 2.1/2A: 150.562,38 EURO.

‐ pentru măsura M 2.4/2B: 158.926,95 EURO.
‐ pentru măsura M 4.4/6B: 401.499,69 EURO.
Suma maximă nerambursabilă care poate ﬁ acor‐
dată pentru ﬁnanarea unui proiect:
‐ pentru măsura M 2.1/2A: 15.000 EURO
‐ pentru măsura M 2.4/2B: 35.000 EURO.
‐ pentru măsura M 4.4/6B: 100.000 EURO.
Data limită de depunere a proiectelor:
28.09.2017, ora12.30.
Locul și intervalul orar în care se pot depune pro‐
iecte: sediul GAL “Stejarii Argini” din incinta Primă‐
riei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava,
Judeul Iași, de luni până joi, în intervalul orar 08:30
– 12:30 și vineri, în intervalul orar 10:30‐12:30.
Informaii detaliate privind accesarea și derularea
măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pe su‐
port părit sau electronic la sediul GAL și disponibil
pe site‐ul www.stejariiargini.ro
Datele de contact unde solicitanii pot obine
informaii suplimentare: telefon 0332.401.108, e‐
mail: oﬃce@galstejariiargini.ro, adresa: incinta Pri‐
măriei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava.

Zilele libere legale
• Joi, 30 noiembrie 2017 ‐
Sfântul Andrei;
• vineri, 1 decembrie 2017 ‐
Ziua Naională a României;
• miercuri, 24 ianuarie 2018 ‐
Ziua Unirii Principatelor Române;
• mari, 1 mai 2018 ‐ Ziua In‐
ternaională a Muncii;
• vineri, 1 iunie 2018 ‐ Ziua Co‐
pilului;
• mari, 5 iunie 2018 ‐ Rusa‐
liile.

Înscrieri la Liceul Agricol
În perioada 1- 8 septembrie, la Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu” încă se
mai fac înscrieri atât la clasele de liceu cât și la școala
profesională, oferta educaţională fiind următoarea:
• 1 clasă liceu, specializa-

rea „tehnician analiza produselor alimentare” – 21 locuri disponibile, din 28;
• 1 clasă liceu, specializarea „tehnician veterinar” –
28 locuri (structură completă);
• 1 clasă profesională,

specializare „mecanic agricol” – 25 locuri libere din
28;
• 1 clasă profesională:
- Specializare „brutar/patiser” – 14 locuri (structură
completă);
- Specializare „preparator
produse din carne și pește”
(măcelar – n.r.) – 4 locuri
disponibile, din 14.
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Ei ne reprezintă

„Simt că aici e locul meu. Nu am venit
într-o comună, am venit într-o familie”
• De vorbă cu ing,
Laura Velescu, consilier
local PSD
Rezidentă a satului Găureni, Laura Velescu și-a făcut
simţită prezenţa în comuna
Miroslava încă de la alegerile
locale din 2012, când a candidat pe lista PSD și obţinut
un mandat de consilier local,
mandat la care însă a renunţat. La alegerile din 2016 a
revenit și a candidat nu doar
la un loc în Consiliul Local,
dar a fost și principalul concurent al actualului primar
Dan Niţă. De meserie, Laura
Velescu este inginer politehnist, dar afacerea la care s-a
oprit este… agricultura.
Laura Velescu s-a născut
în municipiul Constanţa, la
24 ianuarie 1979. Este căsătorită cu Velescu Ioan și împreună cu acesta are doi
copii: pe Ana-Antonia și Ștefan.
Reporter: Cum aţi
ajuns la Miroslava?
Laura Velescu: Cu mașina… Am fost studentă la
Universitatea
„Gheorghe
Asachi” din Iași, la Facultatea
de Știinţa și Ingineria Materialelor. Pe când eram studentă l-am cunoscut pe Ioan
Velescu, cel cu care aveam să
mă mărit relativ repede. Ulterior, prin soţul meu care
era rezident al comunei, am
ajuns să cunosc și Miroslava.
Rep.: Nu e cam mare
diferenţa asta între mare
și dealuri, adică între
Constanţa și Iași? Cum o
resimţiţi?
L.V.: Diferenţa e foarte
mare… că dacă m-ar trimite
acum cineva la Mangalia nu
aș mai pleca.
Rep.: De ce?
L.V.: Pentru că aici mă
simt ca acasă.
Rep.: Dar, mai precis,
ce anume vă place mai
mult la aceste locuri?
L.V.: Tot. Simt efectiv că
aici e locul meu. Eu nu am
venit într-o comună, am
venit într-o familie. Așa mam simţit aici încă de la bun
început. Nu aș putea să spun
cum și de ce. Dar am resimţit
această stare de spirit când
am început să cunosc oamenii. Am fost acceptată imediat și m-am integrat
imediat.
Rep.: Locuiţi în Găureni...
L.V.: Da, dar cunosc bine
toată comunitatea din zonă,
adică nu doar Găurenii, ci și
Miroslava Vale și Uricanii.
Rep.: Presupun că de
acolo v-au venit și cele
mai multe voturi la alegeri, nu?
L.V.: În principiu, da.

„De obicei iau
lucrurile în serios”
Rep.: Aţi mai candidat
o dată la Consiliul Local
și la Primărie, dar v-aţi
retras. De ce?
L.V.: Mi-am dat seama
că nu am cu cine discuta
atunci în Consiliul Local.
Decât să fac figuraţie, am
preferat să mă retrag, mai
ales că aveam și foarte multă

treabă atunci, la propria
firmă. De obicei iau lucrurile
în serios. Or, la acel moment
piesa de teatru avea un alt
scenariu și un alt regizor
decât cel propus de mine în
campania electorală.
Rep.: În acest mandat
văd că v-aţi răzgândit și
nu aţi mai renunţat la calitatea de consilier local.
Ce s-a schimbat între
timp?
L.V.: Convingerea mea că
pot face ceva pentru Miroslava, chiar și din postura de
consilier al opoziţiei.
Rep.: Vă referiţi la
niște proiecte reale?
L.V.: Proiectele mele
sunt reale, dar nu știu cât de
plauzibile pot fi pentru că,
așa cum aţi remarcat, sunt
consilier din opoziţie.
Rep.: Să le enumerăm…

„Asfaltarea drumului
dintre Uricani şi
Găureni nu e un
moft”
L.V.: În primul rând mă
gândesc la asfaltarea drumului care face legătura între localităţile Uricani și Găureni.
Nu e vorba de un moft aici, ci
de un drum important, care
ar putea scuti de multe necazuri populaţia din zonă, mai
ales că pe timpul iernii singura cale accesibilă cu mașina rămâne cea dinspre
dealul de la liceu, unde panta
este foarte mare. Din acest
motiv, atât pietonii cât și cei
care circulă pe mijloacele de
transport în comun sunt expuși pericolului de accidente.
Poate că aș fi fost mai vocală
în această solicitare, dar nu
am vrut să iasă discuţii pentru că drumul trece chiar
prin faţa porţii mele de
acasă…
Rep.: Din câte știu,
modernizarea acestui
drum dintre Uricani și
Găureni este prins pe
lista de investiţii a Primăriei Miroslava.
L.V.: Eu nu am văzut. Iar
la cum arată acum nu am așteptări să se asfalteze foarte
curând.
Rep.: Îmi amintesc
din campania electorală
că cetăţenii din Găureni
mai solicitau un drum
care să lege Găurenii și
Miroslava Valea de complexul comercial Era.
L.V.: Acel drum există și
a fost pietruit recent cu prilejul evenimentelor legate de
festivalul internaţional „After
Hills”. din punctul meu de
vedere, e ok. Dar drumul
dintre Găureni și Uricani e
important pentru că ne-ar
ajuta foarte mult în ideea în
care chiar vom reuși să facem
acel traseu de microbuze de
transportul în comun pe ruta
Miroslava Vale – Găureni –
Uricani. În fiecare zi văd cum
vin copiii la școală sau grădiniţă și iau în piept acel deal
foarte abrupt ca să meargă la
cursuri, ceea ce nu e bine. La
fel de dificil este de urcat acel
deal și de către bătrânii care
vor să meargă la medic sau la
primărie, mame care își duc
și aduc copiii de la școală dimineaţa și seara. Mă întreb

ce treabă mai poate să facă
acea mamă acasă, când toată
ziua și-a urcat și coborât copiii pe acel deal? De unde
atâta putere? De unde spor?
Rep.: Până acum v-aţi
descurcat și fără acel
drum.
L.V.: Da, eu mă descurc.
Când m-am mutat și mi-am
început proiectul cu ferma,
ajungeam acolo numai cu căruţa. Dar am făcut și eu ce
am putut, iar când am avut
cu ce am pietruit drumul pe
porţiunea din dreptul fermei.

Agricultura – o
plăcere
Rep.: Când v-aţi înscris la Politehnică v-aţi
gândit vreodată că vă
veţi câștiga existenţa din
agricultură?
L.V.: Nici pe departe! La
Constanţa aveam două ghivece cu flori într-un balcon
cu vedere spre malul mării…
Rep.: Și cum e să faci
agricultură, ca fermier?
L.V.: Îmi place! Lucrez în
jur de de 100 de hectare pe
care cultiv de regulă cereale,
adică grâu, porumb, floarea
soarelui…

„Am intrat în PSD şi
aici rămân”
Rep.: Ce zice domnul
Velescu despre implicarea dumneavoastră în
viaţa politică? Nu-l incomodează?
L.V.: Nu zice nimic. Mă
susţine în tot ceea ce mi-am
propus să fac.
Rep.: Din ce an sunteţi în PSD?
L.V.: Din 2010.
Rep.: Și înainte de
asta nu aţi mai fost în
nici un partid?
L.V.: Nu. Aici am intrat și
aici rămân.
Rep.: Dar de ce PSD și
nu alt partid?
L.V.: E o întrebare la
care, de regulă, evit să răspund. Am să vă spun că am
ales acest partid pentru că
mă interesează proiectele sociale, iar PSD are și forţa necesară pentru a le pune în
aplicare. Doctrina acestui
partid chiar mă reprezintă și
o susţin fără rezerve.
Rep.: Cum v-a afectat
povestea cu moţiune
PSD împotriva guvernului Grindeanu?
L.V.: Nu m-a afectat în
nici un fel. Politica la acel
nivel înalt e mult prea departe faţă de un membru
simplu ca mine. Oricum,
PSD are forţa de a trece cu
ușurinţă peste astfel de momente. Avem președinte de
partid, avem program de guvernare, trebuie să-l ducem
la bun sfârșit.
Rep.: Câţi consilieri
PSD sunteţi în CL Miroslava?
L.V.: Trei, adică eu, Gabriel Bucătaru și Florin
Frunză. Florin Frunză i-a
luat locul fostului consilier
Viorel Tunza, care a renunţat
la mandat din motive personale.
Rep.: Sunteţi președinta organizaţiei locale

a PSD și, dacă nu mă
înșel, aţi fost prezentă și
pe lista cu candidaţi ai
acestui partid la ultimele
parlamentare, la Senat.
Deduc din asta că aveţi
ceva relaţii pe la judeţ…
L.V.: E cam mult spus
„relaţii”. Acel loc nu era eligibil, dar am fost pusă acolo în
ideea de a aduna cât mai
multe voturi la partid. Pe
mine acest lucru m-a onorat
și m-a încurajat să merg mai
departe. Pe de altă parte, e
mai bine să ai pe cineva care
să pledeze pentru Miroslava
în forurile de conducere ale
PSD, decât să nu ai pe nimeni. E un motiv în plus
pentru mine ca să îmi exercit
cum se cuvine mandatul de
consilier local.

„Nu consider că fac
opoziţie în CL
Miroslava”
Rep: Cum e să faci
opoziţie în Consiliul
Local Miroslava?
L.V.: Eu nu consider că
fac opoziţie în CL. Dimpotrivă, consider că în CL există
o echipă, care colaborează și
trebuie să construiască pentru Miroslava. Eu nu mă văd
în opoziţie…
Rep.: Sunt proiecte de
normative locale pe care
nu le-aţi votat sau nu aţi
fost de acord cu ele?
L.V.: Da, au fost și am
făcut comentariile de rigoare
atunci când au fost prezentate. Tot ce s-a votat a fost
pus în aplicare.

„Încă mă gândesc la
o staţie de ambulanţă
în comună”
Rep.: V-aţi gândit –
grupul PSD din Consiliul
Local – să promovaţi un
anume proiect de normativ local, pe un anume
domeniu de activitate
sau pe un proiect concret care să fie de mare
interes pentru comunitatea din Miroslava?
L.V.: În primul rând,
vreau ca grădiniţele și școlile
să fie la standardele pe care
le merită copiii mici. Fetiţa
mea – Antonia – merge la
grădiniţa din Miroslava. Prin
urmare, știu ce înseamnă
condiţiile de învăţământ
preșcolar din Miroslava. Știu
ce nevoi sunt acolo și pot
spune că sunt destule… Cu
școlile văd lucrurile la fel.
Sunt și administrator la Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu”,
deci
cunosc
problemele din interior. Cred
că atât timp cât există proiecte guvernamentale și europene care să asigure
fondurile necesare, în cele
din urmă vom reuși să facem
și acele modernizări foarte
necesare copiilor noștri. Miaș mai dori ca acele proiecte
să fie ample și să nu vizeze
doar satul Miroslava. Trebuie
avute în vedere și celelalte
sate. La momentul actual, în
Miroslava sunt deja în lucru
proiecte pentru grădiniţă,
creșă, școala generală și mai
există un proiect de reabilitare a liceului agricol, care

am înţeles că e întârziat din
cauza contestaţiilor. Mă gândesc în continuare și la acel
ambulatoriu care să asigure
permanenţa în Miroslava,
despre care am vorbit în
cmapania electorală. Nu ar
strica să facem acea staţie de
ambulanţă, pentru că ar fi un
avantaj extraordinar pentru
bolnavii din comună să nu
mai aștepte ambulanţa de la
Iași, salvând astfel minute
preţioase pentru viaţa lor.
Rep.: Alte proiecte?
L.V.: Mă gândesc la tineret, că ar trebui să dispună de
un loc în care să se întâlnească și să socializeze. Parcurile de joacă pentru copiii
mici ar trebui să existe în fiecare sat, să fie dotate cu mobilierul aferent și să fie
întreţinute.

„Gândul bun îl ai pe
stradă şi oriunde ai fi”
Rep.: Nu aţi pomenit
nimic de biserica din
Găureni, care știm că se
află într-o stare avansată
de degradare.
L.V.: Nu era nimic de
spus, pentru că autoritatea
locală s-a implicat în acest
proiect și a contribuit esenţial la salvarea bisericii. Oricum, dacă tot veni vorba de
biserici – domeniu foarte
sensibil pentru comunitate –
discutăm tot timpul în Consiliul Local să terminăm mai
întâi ce e început și abia mai
apoi să ne apucăm de altele.
Altfel, nu facem decât să cârpim și să nu mai terminăm
niciodată nimic. Categoric,
cine vrea să se închine merge
la biserică. Gândul bun îl ai și
pe stradă și oriunde ai fi. Important e să fii curat și în
minte și în suflet. Părerea
mea... nu văd o prioritate la
„biserica cutare” sau „biserica cutare”. Eu zic să terminăm ce am început, apoi
vedem spre ce alt proiect de
biserică ne îndreptăm atenţia.
Rep.: Deci, ca să recapitulez, chiar dacă sunteţi din partide diferite,
dumneavoastră vedeţi în
primar și consilierii locali mai degrabă niște
parteneri, decât concurenţi.
L.V.: Da. Iar noi încer-

căm să aducem în atenţia colegilor mai multă aplecare
spre latura socială a proiectelor discutate în Consiliu.
Rep.: Proiecte personale nu aveţi?
L.V.: Ba da. Vreau să fac
o pensiune agro-turistică la
Găureni. Zona se pretează la
așa ceva și devine din ce în ce
mai interesantă pe măsură ce
Iașul se extinde spre noi. Eu
văd în viitor și știu că va veni
acel moment când aici vom
avea drum asfaltat, apă, canalizare și tot ce ar mai trebui
pentru asigurarea confortului specific unei comunităţi
urbane.

„Ar fi strigător la cer
să nu avem apă şi
curent în Miroslava, în
2017!”
Rep.: Cum comentaţi
activitatea actualei administraţii? Unde credeţi că s-ar mai putea
face unele îmbunătăţiri?
L.V.: Dacă vă referiţi la
asfaltări și utilităţi – adică la
tot ce a făcut până acum actuala administraţie – consider că orice primar trebuia să
facă asta. Suntem în 2017, o
comună mare aflată în imediata vecinătate a Iașului. Ar
fi fost strigător la cer să nu
avem acum apă, curent și canalizare. Dar uiten că am
ajuns să ne bucurăm că avem
ceea ce trebuia deja să avem!
Vorbim de condiţiile minime
de existenţă și noi le considerăm lucruri măreţe? Este
foarte bine că s-au făcut asfaltări și că s-a extins reţeaua
de apă și canalizare. Dar sunt
multe aspecte care nu ţin de
administraţia locală. Spre
exemplu, nu mi se pare corect ca o familie care vrea să
se racordeze la reţeaua de curent electric să plătească sute
de milioane! Sper ca în timp
toate aceste anomalii să dispară.
Rep.: Veţi mai candida la Primărie?
L.V.: Dacă partidul mă va
susţine, categoric! De ce nu
aș candida? Sănătoși să fim,
că viziuni avem!
Rep.: Mulţumesc pentru interviu!
L.V.: Cu plăcere.
A consemnat
Florin Antohi
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Asfaltări, canalizări, reţele electrice
Din lipsa fondurilor necesare plăţii la zi a facturilor
către constructori, compartimentul de investiţii al comunei Miroslava a sistat
lucrările la drumuri pentru o
perioadă nedeterminată.
„Asfaltările vor fi reluate de
unde am rămas, imediat ce
vom avea banii, dar nu vă
pot da o dată precisă. Am
contat pe fonduri guvernamentale și am lucrat o perioadă în avans. Ca să nu
acumulăm datorii, am decis
că e mai sănătos să așteptăm
o vreme”, explică ing. Violeta Iftimie, consilier în ca-

drul compartimentului de
investiţii al Primăriei Miroslava.
Pentru continuarea programului de modernizare a
căilor de acces din comună,
Primăria Miroslava analizează mai multe soluţii de finanţare, care vor fi aduse la
cunoștinţa publicului la momentul oportun. Acestea pot
fi, în egală măsură, programe guvernamentale, proiecte
europene
sau
împrumuturi pe termen
lung.
Așadar, ultimele asfaltări
s-a făcut în localitatea Uri-

cani, pe străzile: Bahlui, Pădurii și înv. Miron Lupescu.

Lucrări în aşteptare
pentru 2018
Compartimentul de investiţii al Primăriei Miroslava preconizează ca în anul
2018 să termine lucrările începute în acest an și pe următoarele căi de acces, din
următoarele localităţi:
• Uricani: str. Eroilor, str.
Via Mare (continuare), str.
Amfiteatru;
• Găureni: str. Antonie
Ruset Vodă;

• Miroslava: str. Drenurilor, str. Valea Miroslavei
(continuare), str. Pădurii
(continuare), str. Stadionului, str. Ion Vodă cel Viteaz;
• Balciu: str Izvoarelor;
• Valea Adâncă: str. Sub
Coșere, str. Fabricii, str. Școlii;
• Ciurbești: str. prof. Nicolae Hârţan (continuare);
• Cornești: str. Dealul
Popii, str. Pădurea Surda
(continuare);
• Dancaș: str. Principală,
str. Școlii;
• Horpaz: str. Holdelor;
• Vorovești: str. Principală (SAPARD).
„Menţionăm că în cadrul
contractului au rămas zone
de șanţuri sau rigole neterminate pe porţiuni de drum
asfaltat. Pentru a asigura
scurgerea apelor pluviale și
ca să nu se deterioreze asfaltul pus deja, acolo unde e asfalt va fi și șanţ de dren. Ne
vom ocupa cu atenţie de
acest aspect”, a dat asigurări
ing. Violeta Iftimie.
Amenajări în Parcul Industrial
Fiind obiectiv de interes
strategic, care se poate constitui în sursă importantă de
venit la bugetul local, în Parcul Industrial Miroslava se
lucrează intens la drumurile

interioare și la reţeaua de
apă. Potrivit estimărilor
compartimentului tehnic al
Primăriei, lucrările de execuţie a reţelei de apă se vor
termina într-o lună, când se
va face și recepţia oficială.
Tot luna viitoare vor începe
și lucrările de execuţie a reţelei de canalizare și a reţelei
de alimentare cu curent
electric.

Extinderi ale reţelei
de curent electric
Așa cum anunţam și în
ediţiile precedente, vor începe lucrările de extindere a
reţelelor electrice în următoarele locaţii:
• Cornești: Lot 1 Concesiuni, Lot 2 Concesiuni;
• Balciu: str. Stadionului;
• Horpaz: str. Iazului;
• Valea Adâncă: str. Joldea Vodă, str. Dealul Nucu-

Despre sterilizarea și castrarea câinilor
Sterilizarea femelelor și castrarea masculilor din specia canină, rasă comună (metis)
este obligatorie conform Legii nr. 258/2013
pentru modificarea si completarea OUG
155/2001 care prevede că “este obligatorie
sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metișii acestora”,
sancţiunile pentru nerespectarea acestor
prevederi fiind cuprinse între 5.000 și
10.000 de lei, amendă contravenţională

Avantajele castrării masculilor
Câinii necastraţi pot încerca adesea să
fugă din curte când simt în apropiere o femelă în călduri. Un lucru similar se poate întâmpla și în cazul unui câine de apartament
care este scos la plimbare în parc. Acesta va
forţa lesa pentru a scăpa și fugi după căţea.
În urma castrării, câinii nu vor mai avea
aceste obiceiuri.
Câinii castraţi nu se vor mai manifesta
agresiv în prezenţa altor câini. De asemenea,
riscul ca aceștia să devină agresivi cu familia
pentra a o domina, scade considerabil.
Câinii pot adopta comportamentul de ași marca teritoriul, un lucru neplăcut pentru
proprietar. Castrarea va duce la eliminarea
acestui comportament.
Odată cu îndepărtarea testiculelor câinele nu va mai suferi de cancer la nivelul testiculelor. De asemenea, aceștia vor avea mai
puţine probleme cu prostata și vor fi mai
puţin susceptibili tumorilor perianale.

Avantajele sterilizării femelelor
În unele cazuri, comportamentul unei
căţele se poate schimba după operaţia de
sterilizare. Aceasta va deveni mai calmă și
mai afectuoasă. Cazurile în care comportamentul căţelei se schimbă în rău, aceasta devenind agresivă, sunt foarte rare.
În urma operaţiei, creșterea apetitului
poate fi întâlnită la aproape toate exemplarele. Din această cauză, căţeaua poate lua
ușor în greutate dacă nu se respectă un program strict al mesei. Pentru a evita creșterea
în greutate, căţeaua trebuie să mănânce zilnic la aceleași ore și să nu i se dea cantităţi

mari de hrană.
Sterilizarea femelelor, respectiv castrarea
masculilor contribuie la diminuarea numărului de câini abandonaţi care ulterior ajung
să ridice probleme pe străzile din comună,
unii devenind agresivi.
Câinii pot fi sterilizaţi/castraţi începând
cu vârsta de 4-6 luni, recuperarea după
operaţie fiind chiar mai rapidă și ușoară la
această vârstă. Este un mit faptul că femela
trebuie să fete o dată înainte de sterilizare,
la fel și faptul că masculul nu mai latră după
castrare.
Operaţia în sine este una ușoară, care nu
presupune riscuri, cu excepţia riscurilor
anesteziei generale care este suportată de
fiecare câine în mod diferit, în funcţie de
vârstă și stare de sănătate. Câinii
sterilizaţi/castraţi sunt mult mai sănătoși,
iar durata vieţii li se prelungește.

Indicaţii postoperatorii
• animalul trebuie supravegheat să nu se
lingă excesiv, lucru ce poate fi evitat punându-i-se pentru câteva zile un guler care
poate fi achiziţionat de la orice farmacie veterinară;
• câinele nu bea apă și nici nu mănâncă
până nu își revine complet din anestezie.
Intervenţia chirurgicală presupune anestezia generală a animalului, existând riscul ca
acesta să se înece dacă nu se trezește complet;
• dacă se observă reacţii precum inflamarea inciziei sau supurarea, se contactează
medicul;
• animalul trebuie să stea intr-un loc
uscat și ferit de razele soarelui, dar și de alte
animale care l-ar putea deranja;
• starea de letargie poate dura până la 3
zile după operaţie, în funcţie de vârstă și starea de sănătate a animalului.

Întrebări comune
1. Cum se face operaţia de sterilizare ?
Medicul face anestezie și apoi o incizie
pentru îndepartarea organelor sexuale. Incizia se închide și câinele nu simte nimic.

2. Care sunt riscurile sterilizării ?
Medicii fac sterilizări des și consideră
acest tip de operaţie sigură. Este o operaţie
de rutină, la fel ca apendicita. La cerere se
pot efectua analize de sânge.
3. Când poate câinele să vină acasă ?
De obicei în aceeași zi, chiar și după câteva ore. Dacă este nevoie, pentru siguranţă
medicii pot reţine animăluţul peste noapte.
4. Ce facem după sterilizare ?
Este bine să ţinem câinele sub observaţie
după operaţie. Dacă observaţi orice activitate anormală, luaţi legătura cu medicul veterinar.
5. Ce probleme pot să apară ?
Uneori medicii își fac treaba, dar câinele
chiar nu stă locului. Ţineţi sub observaţie următoarele lucruri:
• dacă se linge prea mult
• dacă se deschide operaţia (incizia)
• dacă se umfla operaţia (inflamarea inciziei)
• scurgeri de sânge
• moleșeală și apatie după câteva zile
6. Când își poate relua activitatea normală ?
Fiind o operaţie, animalul are nevoie de
câteva zile să-și revină fizic. Unii căţei sunt
vioi, dar nu trebuie să facă mișcare sau să
alerge 2-3 zile.
Adăpostul de Câini Miroslava, împreună
cu partenerii si calaboratorii în acest proiect
dorește să desfășoare cât mai multe campanii gratuite de sterilizare pentru ajutarea
populaţiei. Până în prezent, în Miroslava sau desfășurat trei de campanii de sterilizare
gratuită a câinilor cu sau fără stăpân.
În viitor se va efectua recensământul câinilor din conună, iar pentru deţinătorii de
câini care nu respectă legislaţia se vor aplica
sancţiunile prevăzute de lege.
Dacă doriţi să vă înscrieţi pentru următoarele campanii de sterilizare și să
beneficiaţie de sterilizarea/castrarea gratuită a câinelui dumneavoastră, puteţi suna
la nr. de telefon: 0746.396.051- Olaru Georgiana, coord. Adăpost Câini Miroslava.

lui, str. Livezilor;
• Uricani: str. Pădurii, str.
Miron Barnovschi, str.
Theodor Palade.

Amenajări la cimitirul
nou din Balciu
Potrivit
informaţiilor
puse la dispoziţie de compartimentul de investiţii al
Primăriei Miroslava, în luna
august au început lucrările
de construire a prăznicarului care va deservi cimitirul
nou din Balciu. Vor urma lucrări de amenajare a aleilor
interioare precum și de racordare a acestei facilităţi la
reţeaua de electricitate, apă
și canal. În proiect mai este
prevăzută și o capelă. Reamintim că cimitirul nou este
amenajat pe o suprafaţă de
circa 2 hectare, într-o zonă
relativ izolată, între localităţile Balciu și Valea Adâncă.

POLIIA LOCALĂ, ÎN ACIUNE

Lipsa de civism
umple domeniul
public cu gunoaie
• Amenzi pentru împrăşerea de
gunoaie, pentru golirea foselor în drum
şi pentru tulburarea ordinei şi liniştei
publice
Majoritatea intervenţiilor pe care Poliţia Locală
Miroslava le-a avut în decursul lunii august au fost
legate de vechea poveste: lipsa de obraz a unora
care continuă să arunce gunoaie pe domeniul public. Unii, din grabă sau poate neglijenţă, mai uită
printre resturile aruncate și indicii precum scrisori
sau facturi, care ajută ulterior la identificarea adresei de provenienţă. Așa s-au ales cu amenzi contravenţionale cuprinse între 100 – 1.500 lei. Două
persoane s-au ales cu amenda de 1.500 lei fiecare:
una care a fost surpinse debarasându-se de niște
saci cu deșeuri menajere lângă padocul de câini din
Balciu și o alta care făcea același lucru, pe un amplasament din zona satului Brătuleni.
Deși au fost atenţionaţi că golirea foselor în șanţurile de drept pluvial constituie contravenţie care
pedepsește cu amenzi foarte mari, au fost depistate
făcând acest lucru diverse gospodării din localităţile Horpaz și Ciurbești. De astă dată sancţiunile au
fost mai blânde (amenzi contravenţionale de 100
lei fiecare), dar dacă persoanele amendate nu își
remediază problema cu fosa, la viitoarea constatare
va fi sesizată Garda de Mediu, ale cărei amenzi
pentru poluare sunt de la 5.000 lei în sus!
În rest, au mai fost amendate câteva persoane
care au fost surprinse incendiind resturile de vegetaţie rezultate în urma curăţeniei din propria gospodărie.
La sesizarea serviciului 112, Poliţia Locală Miroslava a mai avut câteva intervenţii, împreună cu
poliţia rurală, pentru a rezolva niște cazuri de violenţă domestică în Valea Adâncă și Horpaz. Nu au
fost cazuri deosebite care să necesite intervenţia organelor de anchetă penală, dar s-au împărţit câteva
amenzi pentru tulburarea ordinei și liniștei publice.
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DEBUT CU SINCOPE ÎN LIGA A IIA

Cristian Ungureanu: „Avem
o problemă de atitudine”
Fără îndoială, când e
vorba de fotbal, diferenţa
valorică dintre Liga a IIIa și Liga a II-a e una ca
de la cer la pământ. Iar
când în Liga a II-a vorbim de o singură serie, în
care au ajuns să se bată
echipe de mare prestigiu,
cu un vechi istoric de
Liga I în spate, nimeni
nu ar mai trebui să se
mire când mai vede și diferenţe mari de golaveraj, cum a fost și cea din
meciul cu Chindia Târgoviște, din 23 august. Oricum, asemenea evenimente sunt rare în fotbal,
iar pentru jucătorii de la
Știinţa Miroslava – care
au luat cea mai urâtă bătaie din cariera lor sportivă – o lecţie aspră, dar
folositoare. Tehnicianul
Știinţei a criticat atitudinea jucătorilor săi, spu-

nând despre unii dintre
ei că se cred vedete doar
pentru simplul fapt că au
reușit promovarea în liga
secundă.

Meciurile din tur ale CS
Ştiinţei Miroslava
• Etapa 1: 5 august, ora 18:00: ASA Târgu
Mureș – Șina Miroslava (Stadionul Trans‐
Sil Târgu Mureș): 2‐1;
• Etapa 2: 12 august, ora 18:00: Șina Miro‐
slava – Dacia Unirea Brăila (Stadionul „Emil
Alexandrescu” Iași): 4‐4;
• Etapa 3: 19 august, ora 18:00: FC Argeș –
Șina Miroslava (Stadionul Nicolae Dobrin,
Piteș): 3‐0;
• Etapa 4: 23 august, ora 18:00: Șina Miro‐
slava – Chindia Târgoviște (Stadionul „Emil
Alexandrescu”, Iași): 0‐9;
• Etapa 5: 26 august, ora 18:00: Metaloglo‐
bus Bucureș – Șina Miroslava (Stadionul
Metaloglobus Bucureș): 1‐2;
• Etapa 6: 2 septembrie, ora 18:00: Șina
Miroslava ‐ Academia Clinceni (Stadionul
Uricani);
• Etapa 7: 9 septembrie, ora 18:00: CS Mio‐
veni – Șina Miroslava (Stadionul Orășenesc
Mioveni, Argeș);
• Etapa 8: 16 septembrie, ora 18:00: Șina
Miroslava – AFC Hermanstadt (Stadionul Uri‐
cani);
• Etapa 9: 23 septembrie, ora 18:00: CS Ba‐
loteș – Șina Miroslava; (Stadionul Central

”Speram de la ei să
joace cu ambiţie, pentru
că jucau în faţa propriilor
suporteri, în faţa familiilor, a prietenilor. Unii ju-

Baloteș, Ilfov);
• Etapa 10: 30 septembrie, ora 18:00: Șina
Miroslava – CS Afumai (Stadionul Uricani);
• Etapa 11: 7 octombrie, ora 18:00: Dunărea
Călărași – Șina Miroslava (Stadionul Muni‐
cipal Călărași);
• Etapa 12: 14 octombrie, ora 18:00: Șina
Miroslava – Olimpia Satu Mare (Stadionul
Uricani);
• Etapa 13: 21 octombrie, ora 18:00: UTA
Arad – Șina Miroslava (Stadionul Motorul
Arad);
• Etapa 14: 28 octombrie, ora 18:00: Șina
Miroslava – Pandurii Târgu Jiu (Stadionul Uri‐
cani);
• Etapa 15: 4 noiembrie, ora 18:00: ASU Poli
Timișoara – Șina Miroslava (Stadionul „Dan
Pălnișanu” Timișoara);
• Etapa 16: 8 noiembrie, ora 18:00: CS Me‐
talul Reșia – Șina Miroslava (Stadionul
Voina Snagov, jud. Ilfov);
• Etapa 17: 11 noiembrie, ora 18:00: Șina
Miroslava – Foresta Suceava (Stadionul Uri‐
cani);
• Etapa 18: 18 noiembrie, ora 18:00: Lucea‐
fărul Oradea – Șina Miroslava (Stadionul
„Iuliu Bodola” Oradea);
• Etapa 19: 25 noiembrie, ora 18:00: Șina
Miroslava – Ripensia Timișoara (Stadionul
Uricani).

cători probabil se gândesc că deja sunt mari
fotbaliști după ce au
ajuns în liga a doua. Leam spus că trebuie să
urce pas cu pas fiecare
treaptă și să demonstreze că merită să joace
în acest eșalon. Am oprit
80 la sută din jucătorii
din liga a treia în lot și leam oferit șansa de a juca
aici. Sper ca acesta să fie
șocul care să îi trezească,

adulţi, fără limită de vârstă,
jucători nelegitimaţi. Nu se
percepe taxă de participare!
Premiile sunt numeroase: cupe, table și piese de
șah, tricouri, jucării, materiale sportive etc. Toţi copiii
vor primi diplome, dulciuri
și suc! Înscrierile se fac la
tel.: 0745/952667.
Tot în acest an, pentru
copiii și adulţii legitimaţi la
turneul din perioada 23-24
septembrie se vor mai organiza 2 turnee puternice, la
care premiile vor fi substan-

ţiale. Și-au anunţat deja
prezenţa la eveniment
maeștri și campioni naţionali din România și de dincolo de Prut, din Republica
Moldova.
“Ţin să le mulţumesc
pentru sprijinul acordat:
conducerii CS Știinţa Miroslava și Primăriei Miroslava, domnului Vladimir
Danilov secretarul Federaţiei Române de Șah, conducerii
Liceului
Agricol
«Mihail Kogălniceanu»”,
Școlii Gimnaziale «Col.

A venit şi prima
victorie!
S-ar părea că perdaful
antrenorului Ungureanu
a prins la echipă. Ca dovadă că în fotbal orice e
posibil, după înfrângerea
suferită acasă, pe Stadio-

nul „Emil Alexandrescu”
din Copou, Știinţa Miroslava a bătut în deplasare, două zile mai
târziu, pe Metaloglobus,
la București, cu 2 – 1, trecându-și astfel la palmares prima victorie în
deplasare, în Liga a II-a.
Așadar, după 5 partide
jucate, Știinţa Miroslava
a ajuns să ocupe locul 17
în clasament. E loc și de
mai bine, cu siguranţă!

Luceafărul Oradea se retrage din campionat
Finanatorul clubului Luceafărul Oradea, care acvează în campionatul Ligii 2, a decis să
își desﬁineze echipa după un start prost de sezon. Formaia bihoreană care este la a doua
apariie consecuvă în eșalonul secund își propusese în acest campionat să tragă la promo‐
vare, a transferat jucători importani și l‐a numit antrenor principal pe Cornel ălnar și secund
pe Florenn Petre.
În cazul în care Luceafărul nu se va răzgândi în privina retragerii din campionat, după des‐
fășurarea a două etape, FRF va anula rezultatele obinute de bihoreni în primele patru etape.
As el, Sportul Snagov va pierde un punct, iar Ripensia, ASA Târgu Mureș și Dacia Unirea câte
trei puncte, acestea din urmă obinând victorii în faa trupei lui ălnar. În connuare, în ﬁe‐
care etapă o echipă va sta, deoarece nu va avea adversar.

Cupa Comunei Miroslava la șah
Sâmbătă, 23 septembrie
2017, începând cu ora 9:15,
la Sala de Sport din Miroslava se va desfășura prima
ediţie a concursului Cupa
“Comunei Miroslava” la
șah. Competiţia este organizată de CS Știinţa Miroslava
și are ca parteneri: Primăria
Comunei Miroslava, Asociaţia Judeţeană de ȘahIași și Academia Olimpică
Română - filiala Iași.
Se vor desfășura, separat, două concursuri pentru
copii până în 12 ani și

să își dea seama că nu se
mai poate cu atitudinea
asta”, a conchis Ungureanu.

Constantin Langa» din Miroslava, precum și sponsorilor - Salon NADINE,
APIVET, Cofetaria MirroBello și Depozit ţiglă metalică
AUVENT
din
Miroslava, Taxi SC Studis
Transpyt SRL, Depozit materiale construcţii B&S Districonstruct din Găureni,
Magazin mixt Moroșanu
Ionuţ din Valea Ursului și
CMM Market din Vorovești”, ne-a declarat prof.
Apostol Alin, antrenor de
șah la CS Știinţa Miroslava.
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